
و  درمان  بهداشت،  وزیر  بهداشتی  معاون 
آموزش پزشکی گفت: »مصرف مجاز نمک 
روزانه پنج گرم است، در حالی که ایرانی ها 

۱۲ گرم در روز نمک استفاده می کنند.«
افزود:  رئیسی  علیرضا  سپید،  گزارش  به 
»مصرف ۱۲ گرم نمک، شانس فشارخون و 
بیماری های قلبی و عروقی را ۳ برابر می کند 
و عوارض جبران پذیری برای بدن دارد.«
دریا  نمک  اینکه  از  تاسف  اظهار  با  وی 
دارد،  افراد  برای سالمت  زیادی  خطرات 
اظهار داشت: »نمک دریا پر از امالح و تصفیه 
نشده است و افراد سودجویی که مصرف این 
نمک را توصیه می کنند، اظهارات آنان غیر 
علمی بوده و پایه و اساس پزشکی ندارد.«
افراد  برخی  »همچنین  داد:  ادامه  رئیسی 
احادیث  به  انتساب  با  را  نمک  مصرف 
به عنوان دارو تجویز می کنند در حالی که 
اینگونه سخنان توهین به شعور مردم و علم 
پزشکی است و با رواج این اظهارات در 
حوزه پیشگیری و کنترل بیماری ها دچار 

مشکل می شویم.«
به گزارش ایرنا، یکی از پر نمک ترین غذاها در رژیم 
پایه غالت هستند که می تواند  بر  غذایی، غذاهایی 
شامل نان، شیرینی ها و کیک های پخته شده، پیتزاهای 

آماده، پاستا، سوپ های کنسروی و غذاهای منجمد 
از  پایه غالت، حدود ۸۷ درصد  بر  باشد. غذاهای 
این  از  استفاده  و  می شوند  شامل  را  مصرف سدیم 
غذاها، حدود ۲۸ درصد از نمک در رژیم غذایی را 

به خود اختصاص می دهد و بخش دیگری از نمک 
در رژیم غذایی نیز از طریق سبزی ها تامین می شود که 
حدود ۱۲ درصد از سدیم دریافتی در روز را تشکیل 
می دهد. کنسرو سبزیجات، کنسروهای سوپ بر پایه 

سبزیجات و سس های بر پایه سبزیجات 
هم می توانند منابعی از سدیم باشند زیرا 
به عنوان نگهدارنده و طعم دهنده، حاوی 
یا  تازه  نمک اضافی هستند و سبزیجات 
سبزیجات پخته شده بدون عامل افزوده 
به طور طبیعی سدیم بسیار اندکی دارند.
بیشتر  در  غذایی  رژیم  در  زیادی  سدیم 
موارد منجر به افزایش احتمال فشار خون 
باال می شود و یکی از عملکردهای سدیم 
سدیم،  است.  مایعات  تعدیل  بدن،  در 
به  سلولی  خارج  فضای  در  را  مایعات 
به آن معنا که سدیم  خود جذب می کند 
در  از آب  زیادی  می تواند حجم  اضافی 
رگ های خونی را به خود جذب کند و 
این اتفاق می تواند موجب افزایش فشار 

خون شود.
مروری که در سال ۲۰۱۵ روی ۱۴ مطالعه 
انجام شد نتیجه گرفت هر یک گرم کاهش 
به  منجر  غذایی،  رژیم  در  نمک  مصرف 
می شود؛  سیستولیک  خون  فشار  کاهش 
نمک  مصرف  کاهش  که  کرده اند  استنباط  محققان 
فشار خون  به  مبتالیان  در  را  فشار خون  می تواند 
که سدیم روی  تاثیری  به خوبی کاهش دهد.  باال 

فشار خون دارد می تواند در افراد متفاوت باشد.

عابدی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس:

سازمان غذا و دارو پاسخگوی 
تخلفات حوزه دارو باشد

»سازمان  گفت:  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  عضو 
در  گرفته  صورت  تخلفات  پاسخگوی  باید  دارو  و  غذا 

باشد.« دارو  حوزه 
حیدرعلی عابدی عضو در گفت وگو با فارس در خصوص 
ارتباط عدم شفاف سازی و بروز تخلفات در حوزه غذا و 
دارو توضیح داد: »زمانی که شرکتی تصمیم برای واردات 
استنت قلبی داشته باشد باید درخواست خود را به سازمان 
تجهیزات  موافقت  صورت  در  و  کند  ارائه  دارو  و  غذا 

شود.« وارد  موردنظر  پزشکی 
وی با بیان اینکه تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی صورت 
شرکت  به  ارز  اختصاص  از  پس  »متاسفانه  گفت:  می گیرد 

است.« نشده  وارده  کاالی  نوع  بر  دقیقی  نظارت  نظر  مد 
پزشکی  تجهیزات  و  کاال  واردات  »برای  افزود:  عابدی 
شود  ثبت  شفاف  به صورت  سامانه ای  در  باید  درخواست 
ارز  مقدار  از  نظارتی  نهادهای  و  دارو  و  غذا  سازمان  تا 
دریافتی باخبر باشند و موضوع واردات کاال را پیگیری کنند 
که از این طریق می توان تا حدی تخلفات را کاهش داد.«
ضعف های  که  داشتیم  توجه  »باید  افزود:  مجلس  نماینده 
اگر  است،  شده  تخلفات  این  بروز  باعث  سیستم  مدیریتی 
ارایه  با  تنها  نباشد مشکالت  قوی  مدیریتی سازمان  سیستم 
و  برنامه ریزی  با  باید  مدیر  و  شد  نخواهد  رفع  حل  راه 

کند.« پیگیری  را  واردات  روند  نظارت 
وی گفت: »سازمان غذا و دارو باید پاسخگوی این موضوع 
ارز،  تخصیص  و  کاال  مجوز  صدور  از  پس  چرا  که  باشد 
واردات  صرف  ارز  که  است  نکرده  پیگیری  را  موضوع 
رونوشتی  مرکزی  بانک  چرا  و  است،  شده  کاالهایی  چه 
ارایه  دارو  و  غذا  سازمان  به  یافته  تخصیص  ارز  میزان  از 

است.« نکرده 
تخلفات  این  به  رسیدگی  عدم  »دلیل  داد:  ادامه  عابدی 
بروز  در  ریشه  رانت خواری  بلکه  نیست،  زیرساخت  نبود 
در  که  افرادی  تخلفات  به  امیدواریم  دارد،  تخلفات  این 

شود.« رسیدگی  قاطعیت  با  داشته اند  نقش  اخیر  حواشی 
»مهم  داد:  ادامه  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  عضو 
نیست که تخلفات در چه زمانی رخ داده است و مسؤول 

باشد.« پاسخگو  باید  تخلفات  این  مستقیم 

مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان عنوان کرد

مرگ 3  هزار نفر در سال 
به علت کمبود عضو 

ایرانیان گفت: »روزی هفت  مدیرعامل انجمن اهدای عضو 
بدلیل  در سال  نفر  هزار  عبارتی حدود سه  به  و  نفر   ۱۰ تا 

از دست می دهند.« را در کشور  کمبود عضو جان خود 
جلسه  در  دوشنبه  روز  زاده  نجفی  کتایون  ایرنا  گزارش  به 
استانداری  اعضا که در محل سالن جلسات  پیوند  آموزشی 
بیمار   ۹۲۳ گذشته  »سال  داشت:  اظهار  برگزار شد،  لرستان 
گفته  به  کردند.«  اهدا عضو  به  اقدام  در کشور  مغزی  مرگ 
وی هر فرد مرگ مغزی می تواند ۸ عضو بدنش را اهدا کند.
نجفی زاده در خصوص وضعیت اهدا عضو در لرستان گفت: 
اما  نیست  مناسب  استان  این  آمار  بگوئیم  باید  »متأسفانه 

کرد.« اقدام  این عمل خیر  در  ریزی  برنامه  با  می توان 
وی ادامه داد: »در لرستان ساالنه حدود ۴۵ بیمار مرگ مغزی 
قابل اهدا عضو وجود دارد که از ۱۵ سال پیش تاکنون ۴۲ 
حالیکه  در  گرفته  صورت  استان  این  در  عضو  اهدا  مورد 

برسد.« مورد   ۶۷۵ به  می توانست  میزان  این 
حدود  داد:  ادامه  ایرانیان  عضو  اهدای  انجمن  مدیرعامل 
۶۰۰ بیمار دیالیزی نیز در این استان وجود دارد که از این 

هستند.« کلیه  پیوند  نیازمند  نفر   ۲۰۰ تعداد 
در  رسانی  اطالع  با  می توانند  رسانه ها  اینکه  بیان  با  وی 
داد:  توضیح  باشند  داشته  مهمی  نقش  مسئله  این  خصوص 
آن  با  که  است  راه هایی  مهمترین  از  یکی  سازی  »فرهنگ 
خصوص  این  در  خانواده ها  کردن  راضی  زیرا  درگیریم 

است.« مهم  بسیار 
در کشور مرگ  اینکه یک درصد مرگ ها  بیان  با  نجفی زاده 
زنده  دوهفته  مغزی حداکثر  مرگ  »یک  افزود:  است  مغزی 
می ماند اما با گذشت زمان احتمال استفاده اعضا به سرعت 
بر  متفاوت است پس  بسیار  کما  با حالت  لذا  کمتر می شود 
دچار  که  فردی  شدن  زنده  عمومی  باورهای  برخی  خالف 

ندارد.« امکان  عماًل  مغزی شده  مرگ 
عضو  اهدا  زمینه  در  افزایی  هم  و  فرهنگ سازی  نجفی زاده 
دانست  مسئله  این  انجام  در  موفقیت  مرحله  مهمترین  را 
گیری  تصمیم  امکان  حادثه  لحظه  در  »خانواده ها  گفت:  و 
نداشته  خصوص  این  در  فکری  زمینه  پیش  اگر  و  ندارند 
باشند زمان بسیار زیادی صرف تشریح مسئله و راضی کردن 
ممکن  زمان  همین  در  که  شد  خواهد  صرف  عزیزان  این 

است بسیاری از اعضا قابلیت استفاده را از دست بدهند.«

اخبــار 
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معاون وزیر بهداشت:

ایرانیهاروزانه۱۲گرمنمکمصرفمیکنند
تا 5  گرم در روز مجـاز است

گفت:  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاون 
مهمترین  از  سالمت  گردشگری  آکادمیک  »بخش 
قسمت های این صنعت است که می تواندگردشگری 
پزشکی این حوزه را رونق ببخشد، دانشگاه پایه و 
اساس گردشگری سالمت کشور است و ایران جز 
آن دسته از کشورهایی است که در راستای این علم 
تجارت را با آن ادغام کرده که نتیجه بسیار خوبی را 
برای صنعت گردشگری سالمت کشور داشته است.«
به گزارش سپید، مهدی رضایی گفت: »دانشگاه علوم 
پزشکی تهران بزرگترین دانشگاه علوم پزشکی کشور با 
قدمتی بیش از ۸۰ سال است. این دانشگاه افتخار این 
را دارد که حرف اول را نه  تنها در علوم پزشکی ایران 
بلکه در خاورمیانه هم می زند. دانشگاه علوم پزشکی 
تهران با این پتانسیل مصمم است که در عرصه های 
بین المللی هم در بحث آموزشی و جذب دانشجویان 
خارج از کشور و همچنین در ارائه خدمات درمانی 

فعالیت های گسترده ای را انجام دهد.«
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: 
»در کشور دانشگاه های علوم پزشکی، عالوه بر نقش 
مهمی که در آموزش گروه های پزشکی ایفا می کنند 
همزمان ارائه دهنده خدمات هم نیز هستند و بیش 

از ۸۵ درصد خدمات درمانی در قالب مراکز دولتی و عمدتا دانشگاهی 
در حال ارائه است. ما امیدواریم که بتوانیم به همان اندازه که در بخش 
آموزشی پزشکی نقش و سهم داریم در بخش ارائه خدمات بهداشتی و 
درمانی در بعد گردشگری سالمت هم فعالیت کرده و جایگاه خود را 
حفظ کنیم.« وی افزود: »تعدادی از خدمات درمانی کشور تنها در بخش 
می شوند  ما محسوب  پزشکی  افتخارات  و جزو  می شوند  ارائه  دولتی 
این  در  دارند.  نیز  هم  بسیاری  تقاضای  قضا  از  که  پیوند  بخش  مانند 
بخش به صورت قانونی بخش خصوصی حضور ندارد که بخش دولتی 
را رقیب خود بداند. بنابراین نفی بخش دولتی در این صنعت یعنی هرز 
رفتن امکانات تخصصی و توانمندی و مهارت های گروه پزشکی کشور.«

رضایی گفت: »گردشگری سالمت جزو سه صنعت مهم اقتصادی در 
دنیا شناخته شده است. پیش بینی نیز در این راستا وجود دارد که این 
صنعت در سال ها آتی ارتقا بیشتری پیدا کرده و در تاپ لیست فعالیت های 
اقتصادی دنیا قرار خواهد گرفت. یعنی با یک شتاب روزافزون مواجه 
است. ما در کشور ناگزیر هستیم که تمهیدات الزم را برای رشد این 
صنعت فراهم کنیم. گردشگری سالمت به طورعام به هر آنچه که مربوط 
به ایجاد رفاه جسمی، روحی و روانی منجر می شود، می گویند. بخش 

مهم آن گردشگری پزشکی یا مدیکال توریسم است.«
بخش  »این  کرد:  تصریح  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاون 
ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی است. ارائه خدمات پزشکی ایران 
به  لحاظ فنی و تکنیکال هم در کشور و هم در منطقه جز برترین  ها است. 
به نظر من برای توسعه بیشتر این صنعت در کشور باید به خدمات جانبی 
که به رشد گردشگری سالمت و جذب توریست درمانی کمک می کند 
توجه ویژه ای کرد. درواقع در کنار توانمند های فنی در حوزه پزشکی 
اقامت،  قبیل  از  امکاناتی  رشد  مانند  گردشگری  در حوزه  بتوانیم  باید 
باالتری  بتوانیم سهم  تا  انجام دهیم  فعالیت هایی را  ترابری و…  سفر، 
را از این بازار داشته باشیم.« وی اظهار کرد: »بسیاری معتقد هستند که 

بیمارستان دولتی باید تنها به بیماران داخلی خدمت رسانی کند و حضور 
آن ها در صنعت گردشگری سالمت به درمان داخلی لطمه خواهد زد. 
به نظر شما جایگاه بیمارستان های دولتی در این صنعت کجاست و تا چه 
میزان می توانند به گردشگران سالمت در این حوزه خدمت رسانی کنند؟«
رضایی ادامه داد: »نکته اول این است، بخش خصوصی این گونه استنباط 
می کند که بیمارستان دولتی در صنعت گردشگری سالمت یک رقیب 
است و ممکن است در این حوزه به آن ها آسیب بزند. به نظر من این گونه 
تفکرات قابل تامل است؛ زیرا ۸۵ درصد پتانسیل خدماتی پزشکی در 
بخش دولتی انجام می شود یعنی تنها ۱۵ درصد خدمات درمانی کشور 
در بخش خصوصی توسعه پیدا کرده است. پس حداکثر توانمندی های 
ما در عرصه پزشکی در بخش دولتی است. خارج کردن بیمارستان های 
دولتی از این حوزه یعنی خارج کردن ۸۵ درصد از توانایی ها از حوزه 

گردشگری سالمت که با دیدگاه ملی همخوانی ندارد.«
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران اضافه کرد: »نکته دومی که 
مطرح شده است این است که ورود بخش های دولتی به عرصه گردشگری 
سالمت موجب آسیب دیدن خدمت رسانی به بیماران داخلی می شود که 
به نظر من این موضوع به هیچ  عنوان موضوعیت ندارد؛ زیرا اگر ظرفیت 
ایده آل بیمارستان های دولتی را ۸۵ درصد درنظر بگیریم حدود ۶۵ درصد 
آن توسط بیماران داخلی پر می شود یعنی حداقل ۲۰ درصد ظرفیت این 
بیمارستان ها خالی است که از آن می توانیم برای ارائه خدمات به گردشگران 
سالمت استفاده کنیم. بنابراین آسیبی به خدمت رسانی به بیماران داخلی وارد 
نخواهد شد. ناگفته نماند که الویت اول ما خدمت رسانی به هموطنان مان 

است. پس این دو مورد قابل جمع است و منافاتی با یکدیگر ندارند.«
وی افزود: »نکته آخر این است که تعدادی از خدمات درمانی کشور 
تنها در بخش دولتی ارائه می شوند و جز افتخارات پزشکی ما محسوب 
می شوند مانند بخش پیوند که از قضا تقاضای بسیاری هم نیز دارند. 
در این بخش به صورت قانونی بخش خصوصی حضور ندارد که بخش 

دولتی را رقیب خود بداند. بنابراین نفی بخش دولتی 
در این صنعت یعنی هرز رفتن امکانات تخصصی 
و توانمندی و مهارت های گروه پزشکی کشور.«

رضایی تاکید کرد: »پایه و اساس گردشگری سالمت 
براساس پیشرفت های علمی در زمینه پزشکی است. 
اگر االن در این بخش مدعی هستیم و به اذعان 
کشور های همجوار حرفی برای گفتن داریم به سبب 
پیشرفت هایی است که در علوم پزشکی ایجاد شده 
است. ما جز کشورهایی هستیم که علم و تجارت 
این صنعت را با یکدیگر ادغام کردیم که به گفته 
سازمان های بین المللی از جمله WHO  تجربه 

موفقی نیز بوده است.«
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: 
»من فکر می کنم بزرگترین خللی که در این صنعت 
وجود دارد در بخش قوانین و مقررات است که 
اخیرا وزارت بهداشت گام هایی را در این خصوص 
برداشته است. همچنین بدون متولی بودن این صنعت 
منافع  گاها  که  دالل ها  روی  بر  راه  شدن  باز  و 
شخصی را لحاظ می کنند و به افق  های بلندمدت 
و مشکالتی  ایجاد چالش  نمی کنند موجب  فکر 
شده است که یک زنگ خطر جدی برای حفظ 
بازار این صنعت در کشور است.  ما نیاز به ساماندهی دالالن داریم که 
برای این کار باید با نهادهای حقوقی و مسئولیت پذیر کار کنیم تا بتوانیم 

نتیجه مناسب تری را بگیریم.«
وی تصریح کرد: »در بحث گردشگری سالمت دو موضوع وجود دارد 
که نباید آسیبی به آن ها وارد شود. اول اینکه ما دارای مهارت های فنی 
هستیم و از نظر تکنیکال سطح خدمات پزشکی مان باال است. یعنی از نظر 
علم پزشکی در طراز بین المللی قرار داریم. اگر موضوع دالل ها را سامان 
ندهیم گردشگران سالمت به سمت بخش هایی با توانمندی  های کمتر 
سوق داده می شوند که به علت عوارضی که برجای می گذاریم بازارهای 
هدف را از دست خواهیم داد. موضوع بعدی قیمت مناسب برای ارائه 
خدمات  است. اگر افراد بدون ضابطه و قانون وارد این حوزه شوند این 
موضوع را هم تحت شعاع قرار خواهد داد. با توجه به این موارد قانونمند 
کردن این صنعت در کشور می تواند این دو مزیت گردشگری سالمت 

کشور را حفظ کند و موجب آسیب به این حوزه نشود.«
براساس  سالمت  گردشگری  اساس  و  »پایه  کرد:  خاطرنشان  رضایی 
پیشرفت های علمی در زمینه پزشکی است. اگر االن در این بخش مدعی 
هستیم و به اذعان کشور های همجوار حرفی برای گفتن داریم به سبب 
پیشرفت هایی است که در علوم پزشکی ایجاد شده است. ما جز کشورهایی 
هستیم که علم و تجارت این صنعت را با یکدیگر ادغام کردیم که به گفته 
سازمان های بین المللی از جمله WHO تجربه موفقی نیز بوده است، ما 
همچنین در بخش های آموزشی و آکادمیک هم نیز فعال هستیم. کما اینکه 
در بخش بین الملل دانشجویان بسیاری را در رشته های پزشکی داریم.«

به گزارش خبرگزاری گردشگری سالمت ایران معاون درمان دانشگاه 
پایان اضافه کرد: »ساختار کشور ما به گونه ای  علوم پزشکی تهران در 
است که آموزش پزشکی و ارائه خدمات درهم ادغام یافته و به هر دو 
قسمت توجه شده است. در این خصوص گامی بزرگ را برداشته ایم و 

در کشورهای همجوار درصدد ایجاد شعبه های دانشگاهی هستیم.«

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید کرد؛

 گردشگری سالمت، یکی از سه صنعت مهم اقتصادی دنیا 
اساس گردشگری سالمت، پیشرفت های علمی در زمینه پزشکی است


