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حواشی کیک های آلوده و مشکوک همچنان ادامه دارد؛

تشکیل  از  بهداشت  وزارت  کل  معاون 
جلسه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی 
برای بررسی بیشتر ابعاد توزیع کیک های 
»این جلسه  گفت:  و  داد  خبر  مشکوک 
)23 آذرماه( با حضور دستگاه های ذی ربط 
برگزار و نتایج آن متعاقبًا اعالم می شود.«

در  حریرچی  ایرج  سپید،  گزارش  به 
حاشیه مراسم بزرگداشت هفته پژوهش 
که در سازمان بیمه سالمت برگزار شد، 
در خصوص کیک های آلوده و مشکوک 
گفت: »کیک هایی در برخی استان ها دیده 
شده که مربوط به کارخانه یا پخش کننده 
آن نبوده است، زیرا امکان ندارد که قرص 
و کپسول در حرارت باال یا فرآیند ساخت 

کیک سالم باقی بماند.«

رؤیت کیک های آلوده 
در کشورهای همسایه

وی در ادامه اظهار کرد: »موارد گزارش 
شده در حال بررسی است و فعاًل هیچ اثری 
از قرص برنج درون کیک های مشکوک 
مشاهده نشده است. امروز رأس ساعت 
14 قرار است جلسه شورای عالی سالمت 

و امنیت غذایی با حضور دستگاه های ذی ربط تشکیل 
شود و نتایج آن اعالم خواهد شد.«

معاون کل وزارت بهداشت تأکید کرد: »در آینده ای نزدیک 
منشأ این نوع کیک های مشکوک شناسایی می شود و 
اطالعات کامل در اختیار مردم قرار می گیرد. مراقبت های 
الزم در زمینه سالمت مواد غذایی و کارخانه های صنایع 
غذایی به خوبی انجام گرفته و نظارت ها با دقت باالیی 

بوده است.«
نوع کیک های مشکوک  این  »توزیع  افزود:  حریرچی 
بررسی  از زنجیره های رسمی مشاهده نشده است و 
ابعاد این موضوع نشان می دهد که نظیر این اتفاق در 

کشورهای همسایه هم رخ داده است.«
پیش از این کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و 
دارو هم روز پنجشنبه 21 آذرماه در گفت وگو با ایرنا در 
مورد مشاهده قرص و کپسول در تعدادی از بسته های 
فرآورده های غذایی گفته بود: »این موضوع در برخی 
مناطق جنوبی کشور دیده شده و بررسی های همکاران ما 
نشان می دهد موضوع به هیچ وجه به سطح تولید و پخش 

کالن مرتبط نبوده و موارد احتمالی به صورت مشکوکی 
در سطح عرضه، مشاهده یا گزارش شده است که به نظر 
می رسد موضوعی فراتر از حوزه سالمت بوده و حتی 

می تواند ابعاد انتظامی، سیاسی و امنیتی داشته باشد.«
وی ادامه داد: »نحوه جاگذاری اجسام خارجی در مواردی 
که گزارش شده آن هم در تعدادی از محصوالت منسوب 
به بیش از 12 شرکت مختلف، در نواحی خاصی از 
نوار ساحلی جنوب کشور، ارتباطی به خطوط تولید و 
کارخانه های صنایع غذایی نداشته و به احتمال قوی افرادی 
با انگیزه های خاص در سطح عرضه مداخالتی داشته و 
اولین اقدام در این زمینه رهگیری مسیر پخش این موارد 

هست که می تواند عامل یا عامالن را مشخص کند.«

جاسازی عمدی قرص و کپسول
 برای تشویش اذهان عمومی

محمدحسین عزیزی، مدیرکل نظارت بر فرآورده های 
این خصوص گفت:  در  نیز  بهداشت  وزارت  غذایی 
برند  برخی کیک های  در  »جاسازی قرص و کپسول 

ایرانی به صورت عمدی و پس از کارخانه انجام شده و 
احتماالً یک اقدام برای تشویش اذهان عمومی بوده است.«
وی افزود: »مواردی که گزارش شده شامل جاسازی 
قرص و کپسول های مختلف ازجمله آنتی بیوتیک بوده 
که در داخل کیک های چند برند معروف جا سازی شده 
استان های  »بیشتر موارد در  ادامه داد:  است.« عزیزی 
جنوبی ازجمله سیستان و بلوچستان و هرمزگان بوده و 
به نظر می رسد اقدامی عمدی بوده است چون پاکت های 
کیک ها باز شده و بعد قرص یا کپسول ها در کیک ها 

جا سازی شده است.«

تشدید نظارت بر بازار محصوالت خوراکی
مدیر نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران نیز از آغاز 
طرح تشدید نظارت بر زنجیره تولید و فروش محصوالت 
خوراکی و آشامیدنی در کشور خبر داد. بهنام نیک منش 
در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: »علی رغم اینکه وزارت 
بهداشت متولی بحث بهداشتی و درمانی است با همکاری 
صورت گرفته در سطح بازار نظارتمان را تشدید کرده ایم 

و با ابالغیه ای به اتاق های اصناف سراسر 
کشور، طرح تشدید نظارت بر زنجیره 
تولید و توزیع محصوالت خوراکی و 

نوشیدنی آغاز شده است.«
وی با بیان اینکه در این طرح از مبادی تولید 
تا خرده فروشی محصوالت خوراکی و 
تشدید  و  نظارت  تحت  آشامیدنی 
بازرسی قرار می گیرند، خاطرنشان کرد: 
»بازرسان اتاق های اصناف با همکاری 
وزارت بهداشت، سازمان های صنعت، 
معدن و تجارت استان ها و تعزیرات با 
گشت های مشترک رصد، کنترل و نظارت 
را  آشامیدنی  و  مواد خوراکی  اقالم  بر 

انجام می دهند.«
مدیر نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران 
تصریح کرد: »در ابالغیه  صورت گرفته 
قید  اصناف سراسر کشور  اتاق های  به 
صنوف  و  اتحادیه ها  تمام  به  که  شده 
تأکید کنند که اقالم عرضه شده به ویژه 
محصوالت خوراکی و آشامیدنی را باید 
حتمًا از شرکت های پخش معتبر، رسمی 

و نام و نشان دار تهیه کنند.«
در همین حال سید محمد صابری، رئیس 
و  حوادث  مرکز  مدیر  و  بیمارستانی  پیش  اورژانس 
فوریت های پزشکی کرمان از مسمومیت هفت کودک 
در استان کرمان به دلیل مصرف کیک و کلوچه حاوی 

نوعی قرص خبر داد.
وی اعالم کرد: »سه کودک مسموم شده در شهرستان 
بافت و چهار کودک در شهر کرمان به بیمارستان افضلی 
پور بعد از مصرف کیک حاوی قرص به مراکز درمانی 
مراجعه کردند.« صابری اظهار داشت: »موارد مسموم 
شده در استان کرمان را کودکان تشکیل می دهند و این 
افراد بیشتر با خواب آلودگی و مسمومیت خفیف به 

مراکز درمانی مراجعه کرده اند.«
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر مرکز حوادث و 
فوریت های پزشکی کرمان تصریح کرد: »موارد مسموم 
شده با کیک حاوی قرص بعد از انجام اقدامات درمانی 
سرپایی با حال عمومی مساعد از بیمارستان ترخیص 
شدند.« وی تأکید کرد: »کیک و کلوچه هایی که توسط 
والدین کودکان به مراکز درمانی آورده شده با برندهای 

مختلف و باز بوده و نمی توان در این مورد نظر داد.«

اخبــار

خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی:

آمریکا مانع ارسال تجهیزات 
پزشکی کره ای به ایران می شود

خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی در گزارشی با اشاره به مخالفت 
آمریکا برای صادرات کاالهای بشردوستانه مانند دارو، غذا و 
تجهیزات پزشکی به ایران نوشت: »سئول در حال گفت وگو 

با آمریکا در این خصوص است.«
به گزارش سپید به نقل از ایرنا، یونهاپ روز شنبه در مطلبی 
کره  سفیر  احضار  جریان  در  را  مسئله  این  »ایران  نوشت: 
جنوبی در تهران به اطالع وی رسانده و به توقف صادرات 
ازسرگیری  خواستار  و  کرده  اعتراض  بشردوستانه  کاالهای 
آنها شده است.« گزارش از قول وزارت خارجه کره جنوبی 
آورده است: »این کشور از مواضع ایران اطالع حاصل کرده 
در  دوستانه  انسان  تجارت  مورد  در  واشنگتن  و  تهران  با  و 

حال رایزنی است.«
خبرگزاری کره جنوبی می افزاید: »گفت وگوهایی در جریان 
است تا اقالم تجاری بشردوستانه همچون تجهیزات پزشکی 
به ایران ارسال شود و این کار می تواند با سامانه های بانکی 
این گزارش تصریح می کند:  انجام شود.«  ارز کره جنوبی  با 
»ایران تحریم های آمریکا را ناجوانمردانه، ظالمانه و غیرانسانی 
مشمول  نباید  اقالم  این  است  کرده  تأکید  و  کرده  توصیف 

باشد.« تحریم ها 
یونهاپ نوشت: »مقام های مسئول از وزارت خارجه، وزارت 
صنایع و وزارت دارایی در هفته گذشته به آمریکا سفر کرده 

و با مقام های واشنگتن در این باره رایزنی کرده اند.
گزارش تأکید کرده است: »از ماه آوریل که آمریکا معافیت های 
تحریمی علیه ایران را نیز لغو کرد شرکت های کره جنوبی برای 
فروش و ارسال اقالم، تجهیزات پزشکی، دارو و تولیدات دیگر 
بشردوستانه به ایران حتی با سامانه های ارزی کره با مشکالت 
از سوی  ایران  بانک مرکزی  زیادی روبرو شده اند و تحریم 

واشنگتن کار را به مراتب سخت تر کرده است.«
بنابر این گزارش بانک مرکزی ایران در ووری بانک و بانک 
ارز ملی کره  پول »وون«  به  صنایع کره جنوبی حساب هایی 
جنوبی دارد که فقط مربوط به خریدهای نفتی نیست و اقالم 
تجاری بشردوستانه را نیز شامل می شود. مقام های کره جنوبی 
در ماه ژوئن امسال نیز با سفر به واشنگتن با مسئوالن آمریکایی 

برای صادرات این اقالم گفت وگو کردند.

ساخت ایمپلنت  با قابلیت پیوند 
مستقیم با استخوان در ایران

پیوند  قابلیت  که  کردند  تولید  ایمپلنت هایی  ایرانی  محققان   
مستقیم با استخوان و چسبندگی مطلوب با بافت استخوان دارد.
که  هگزاگونال  با  توانستند  ایرانی  محققان  سپید،  گزارش  به   
شباهت زیادی به بافت استخوان دارد و دارای شش وجه است 
آپاتیت  هیدروکسی  هیدر  شیمیایی  ترکیب  به  زیادی  تشابه  و 
و  پزشکی  در  استفاده  مورد  بیوسرامیک های  مهم ترین  از  که 
دندانپزشکی است ایمپلنت ستوان فقرات را روانه بازار کنند. 

این ترکیب خواص زیستی منحصر به فردی دارد.
ساختار  و  استوکیومتری  مشخص  ترکیب  دارای  ماده  این 
با استخوان عالوه بر جنبه های  کریستالوگرافی وکسی آپاتیت 
زیست فعالی و تأثیرات درمانی هیدروکسی آپاتیت می توان به 
عدم تحلیل رفتن، قابلیت تحریک رشد استخوان )به خصوص 
داخل تخلخل میان ذرات، حفرات موجود در ماده کاشتنی یا 
داربست(، ایجاد پیوند مستقیم با استخوان و چسبندگی مطلوب 
با بافت استخوان اشاره کرد. سطح هیدروکسی آپاتیت با انواع 
درشت،  بیگانه خوار  سلول های  همچون  سلول ها  از  مختلفی 
پریودنتال  لیگامنت های  و  استخوان خوارها  استخوان سازها، 
سازگاری زیستی مناسبی دارد. هیدروکسی آپاتیت اجازه رشد 
سلول های استخوانی نظیر استخوان سازها و استخوان خوارها را 
می دهد و به دلیل شباهت شیمی سطح هیدروکسی آپاتیت و 

استخوان، سلول ها تمایزی بین این دو قائل نمی شوند.
ازجمله کاربرد های مهم این بیوسرامیک می توان به استفاده در 
جراحی ارتوپدی به شکل توده ای و یا پوشش در سطح ماده 
کاشتنی، جراحی ستون فقرات و حامل دارو یا پروتئین با قابلیت 

آزادسازی کنترل شده اشاره کرد.

تشکیل جلسه فوری شورای سالمت و امنیت غذایی کشور

رئیس اداره دندانپزشکی معاونت درمان وزارت بهداشت گفت: »سازمان 
غذا و دارو سامانه ای را جهت ثبت نام کارپول ویژه دندانپزشکان طراحی 

کرده است که همکاران با ثبت اطالعات خود و گرفتن تأییدیه از سازمان 
غذا و دارو میزان سهمیه کارپول خود را از نزدیک ترین داروخانه دریافت 
می کنند و خوشبختانه مشکل توزیع کارپول در کشور برطرف شده است.«
 به گزارش سپید به نقل از باشگاه خبرنگاران، قاسم صادقی با اشاره به 
آخرین وضعیت توزیع کارپول در کشور اظهار کرد: »در حال حاضر 
بازار کارپول در کشور آرام شده و از تب وتاب چند ماه گذشته کاسته 
شده است. تقریباً هیچ مشکلی در زمنیه تهیه و توزیع کارپول در بازار های 
کشور وجود ندارد.«  رئیس اداره دندانپزشکی معاونت درمان وزارت 
بهداشت ادامه داد: »سازمان غذا و دارو سامانه ای را جهت ثبت نام کارپول 
ویژه دندانپزشکان طراحی کرده است که همکاران با ثبت اطالعات خود 
و گرفتن تأییدیه از سازمان غذا و دارو میزان سهمیه کارپول خود را 
از نزدیک ترین داروخانه دریافت می کنند و خوشبختانه مشکل توزیع 
کارپول در کشور برطرف شده است.« وی افزود: »توزیع کارپول در 
داروخانه های منتخب انجام می گیرد و ارز دولتی جهت خرید مواد اولیه 
آن از سوی دولت در نظر گرفته شده است، اگر مشکلی در زمینه توزیع 

کارپول وجود داشته باشد همکاران باید از طریق معاونت غذا و داروی 
دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور آن را گزارش کنند، اما به طور کلی 
ما هیچ مسئله ای در زمینه تولید کارپول در کشور نداریم و 2 شرکت 
کارپول مورد نیاز بازار کشور را تولید و تأمین می کنند.« صادقی گفت: 
»کارپول با قیمت مصوب دولتی توزیع می شود و هیچ تغییری قیمتی 
در این زمینه نداشته ایم، سیستم توزیع کارپول به صورت سامانه ای است 
و به دلیل شروع این سیستم شاید همکاران در ابتدای کار با مشکالتی 

روبه رو بشوند که در کمترین زمان این موارد برطرف می شود.«
رئیس اداره دندانپزشکی وزارت بهداشت در پایان با اشاره به بودجه 
وزارت بهداشت گفت: »نیاز های واقعی ما بیشتر از 15 درصد است، 
اما باید شرایط اقتصادی کشور را مدنظر قرار داد. وزارت بهداشت تمام 
تالش خود را می کند که کمترین آسیب در شرایط کنونی به مردم وارد 
شود، رئیس جمهور و وزیر بهداشت تأکید جدی بر ادامه طرح تحول 
نظام سالمت دارند و امیدوارم مسائل حوزه سالمت و درمان بیماران 

به بهترین نحو انجام شود.«

رئیس اداره دندانپزشکی وزارت بهداشت خبر داد؛

طراحی سامانه توزیع کارپول در کشور 

نتایج یک بررسی نشان می دهد در کشورهای کم درآمد تجویز داروهای 
آنتی بیوتیک برای کودکان بیش از میزان مورد نیاز است.

به گزارش سپید به نقل از ایسنا، در این بررسی آمده  است که در کشورهایی 
با میزان درآمد پایین و متوسط، کودکان در پنج سال نخست زندگی به طور 
میانگین 25 بار مصرف آنتی بیوتیک برایشان تجویز می شود. زیاده روی در 
مصرف این داروها می تواند بر توانایی بدن آنان برای مقابله با پاتوژن ها تأثیر 
بگذارد و موجب افزایش موارد مقاومت به آنتی بیوتیک ها در جهان شود.
محققان سوئیسی بر اساس مطالعات خود اظهار کردند: در کشورهای 
با درآمد پایین و متوسط کودکان بیشتر بیمار می شوند همچنین میزان 
تجویز داروهای آنتی بیوتیک در بسیاری از کشورها باالست. این مطالعه 
اولین بررسی است که به موضوع تجویز داروهای آنتی بیوتیک در کودکان 

کمتر از پنج سال در این کشورها پرداخته  است.
طبق اعالم سازمان جهانی بهداشت مقاومت به داروهای آنتی بیوتیک یکی 

از بزرگ ترین تهدیدهایی است که سالمت جهانی با آن روبروست. 
یکی از فاکتورهای مؤثر در تشدید این خطر جهانی افراط در مصرف 
داروهای آنتی بیوتیک است. مطالعاتی که پیش از این انجام گرفته حاکی 
از افراط در تجویز داروهای آنتی بیوتیک برای کودکان در بسیاری از 
کشورهاست. به طور مثال در تانزانیا نتایج چندین مطالعه حاکی از آن 
است بیش از 9۰ درصد کودکان با مراجعه به مراکز درمانی داروی 
آنتی بیوتیک دریافت می کنند این در حالی است که تنها در 2۰ درصد 

موارد به تجویز داروی آنتی بیوتیک نیاز است.
به  سوئیسی  محققان  بررسی  این  در  اکسپرس،  مدیکال  گزارش  به 
هائیتی،  درمانی هشت کشور  مراکز  از  اخذ شده  اطالعات  ارزیابی 
کنیا، نپال، سنگال، تانزانیا، اوگاندا، ماالوی و نامیبیا پرداختند. یافته ها 
نشان داد کودکان تا سن پنج سالگی به طور میانگین 25 بار مصرف 

آنتی بیوتیک برایشان تجویز می شود.

افراط در تجویز آنتی بیوتیک در کشورهای کم درآمد


