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شماره 1586 8 بهمن 1398

انتقاد وزارت بهداشت از روند سبوس گیری در کارخانجات تولید آرد

وزارت  جامعه  تغذیه  بهبود  دفتر  مدیر 
بهداشت گفت: »وزارت بهداشت به طور 
جدی پیگیر بازنگری استاندارد سبوس آرد 
و کاهش میزان سبوس گیری آرد است.«

زهرا  وبدا،  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
عبداللهی افزود: »در کشور ما نان قوت 
غالب و غذای اصلی مردم به شمار می رود. 
نان در مقایسه با بسیاری از مواد غذایی 
مثل گوشت و شیر دارای چگالی انرژی 
بیشتری است؛ بنابراین نان یک محصول 
غذایی است که در امنیت غذایی خانوارها 

از جایگاه ویژه ای برخوردار است.«
وی ادامه داد: »براساس نتایج مطالعه سبد 
غذایی مطلوب در سال 1391 که توسط 
دفتر بهبود تغذیه معاونت بهداشت و با 
همکاری دانشکده بهداشت و دانشکده 
علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران و انستیتوتحقیقات تغذیه ای 
و صنایع غذایی کشور انجام شد، متوسط 
مصرف سرانه روزانه نان در کشور 31۰ 
گرم است که حدود 5۰-۴۰ درصد انرژی 
دریافتی و بیش از ۴5 درصد پروتئین، 3۰ 
درصد کلسیم و فسفر و حدود 6۰ درصد 

آهن مورد نیاز روزانه هر فرد را تأمین می کند.«
عبداللهی افزود: »اقشاری که مقدار بیشتری نان مصرف 
می کند بیش از 6۰ درصد پروتئین، بیش از ۴5 درصد 
نیاز  از 8۰ درصد آهن مورد  بیش  کلسیم و فسفر و 
روزانه خود را از نان به دست می آورند، به این دلیل 
نان نقش مهمی در تأمین نیازهای تغذیه ای جامعه دارد.«
وی بیان داشت: »سبوس موجود در آرد و نان با کاهش 
جذب مواد قندی و چربی در دستگاه گوارش از اضافه 
وزن و چاقی، دیابت، بیماری های قلبی عروقی و انواع 
سرطان ها به ویژه سرطان های دستگاه گوارش جلوگیری 

می کند.«

پیشگیری از بیماری های غیرواگیر 
با مصرف غالت سبوس دار

 مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: »بر 
اساس آخرین مطالعات اپیدمیولوژیک یکی از توصیه های 
مهم و اساسی برای پیشگیری از بیماری های غیرواگیر 
ازجمله دیابت نوع دو بیماری های قلبی عروقی و حتی 
برخی سرطان ها، دریافت فیبر کافی با استفاده از غالت 
کامل در برنامه غذایی و به حداقل رساندن غالت فرآوری 
شده و تصفیه شده )مانند آردهای سفید و بدون سبوس 

یا کم سبوس( است.«

مرکز  توسط  انجام شده  »مطالعات  کرد:  تصریح  وی 
تحقیقات غدد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی حاکی 
غیرواگیر  بیماری های  به  ابتالء  میزان  که  است  آن  از 
در افرادی که نان های سفید مصرف می کنند بیشتر از 
کسانی است که از نان های سبوس دار مصرف می کنند.«
عبداللهی بیان داشت: »با توجه به اهمیت موضوع نان 
و پیچیدگی مسائل مربوط به زنجیره گندم، آرد و نان، 
در   139۲ سال  اواخر  از  نان  کیفیت  ارتقای  موضوع 
دستورکار دبیرخانه شورای  عالی سالمت و امنیت غذایی 
کشور در وزارت بهداشت قرار گرفته است.« وی افزود: 
»در نهایت بعد از جلسات متعدد کمیته فنی کارشناسی 
در دبیرخانه شورا با صاحب نظران و متخصصان هر سه 
حوزه گندم و آرد و نان، موضوع بازنگری استانداردهای 
اجرای  بر حسن  نظارت  و  نان  و  آرد  استانداردهای 
شورای  جلسه  چهاردهمین  در  مذکور  استانداردهای 
عالی سالمت و امنیت غذایی مطرح و به تصویب رسید.«
وی اضافه کرد: »در زمینه آرد، در حال حاضر تولید انواع 
آرد مصرفی در نان های سنتی دامنه وسیعی از درصد 
سبوس گیری دارند. به عنوان مثال بر اساس استاندارد فعلی 
آرد گندم، کارخانجات آرد می توانند آرد نان لواش و 
تافتون را با درصد سبوس گیری از حدود 15 درصد 
تا سبوس گیری حدود 18 درصد و آرد سنگک را با 

درصد سبوس گیری از حدود ۷ درصد تا سبوس گیری 
1۲ درصد تولید کنند.«

مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت یادآور 
شد: »عدم نظارت بر اجرای استاندارد آرد انواع نان ها 
سبب شده است که کارخانجات آرد سازی، آرد نان 
لواش و تافتون و آرد نان سنگک را با درصد سبوس گیری 
باال یعنی حدود 18 درصد سبوس گیری تولید کنند و 
تولید آرد کامل با میزان سبوس ۷ درصد تقریبًا متوقف 

شده است.«
وی افزود: »بدون شک با تولید نان با آردی که 18 درصد 
سبوس گیری شده است، میزان مواد مغذی و فیبر آرد 
کاهش یافته و با توجه به مصرف باالی نان در کشور 
در طوالنی مدت در گسترش بیماری های غیرواگیر مانند 

دیابت و…، تأثیر بسزایی خواهد داشت.«

همه دستگاه ها موظف به اجرای مصوبات 
قانونی درباره کیفیت نان هستند

عبداللهی خاطرنشان کرد: »با پیگیری های مداوم وزارت 
استاندارد  ملی  سازمان  و  وزارت صمت  از  بهداشت 
خواسته شده که بازنگری و کاهش میزان سبوس گیری 
آرد در اولویت قرار گیرد. ولی تاکنون به دالیلی که عنوان 
می شود ازجمله کیفیت گندم و سست بودن آرد، اقدام 

جدی درخصوص تجدیدنظر استاندارد 
سبوس در آرد انجام نشده است.«

وی ادامه داد: »وزارت بهداشت به عنوان 
متولی سالمت مردم کاهش میزان نمک در 
نان را به عنوان مهم ترین راهکار کاهش 
مصرف نمک و پیشگیری از فشارخون باال 
و کاهش شیوع آن در شورای عالی سالمت 
و امنیت غذایی مطرح کرد و بر اساس 
بند چهار مصوبات چهاردهمین جلسه 
غذایی  وامنیت  سالمت  عالی  شورای 
در  نمک  میزان   9۴ اسفند  سوم  مورخ 

نان به یک درصد کاهش یافت.«
تغذیه جامعه وزارت  بهبود  دفتر  مدیر 
بهداشت گفت: »بر اساس بند ۴ مصوبات 
چهاردهمین جلسه شورای عالی سالمت 
و امنیت غذایی سازمان ملی استاندارد 
بازنگری  ضمن  است  موظف  ایران 
اجباری  و  نان  و  آرد  استانداردهای 
کردن استاندارد نان، استاندارد نمک در 
کلیه نان های سنتی را در حد یک درصد 

مصوب کند.«
عبداللهی اضافه کرد: »مرکز سالمت محیط 
وکار وزارت بهداشت نیز مکلف است بر 
حسن اجرای استانداردهای اجباری نان سنتی نظارت 
کند؛ بنابراین به منظور اجرای این مصوبه در دی ماه 1395 
تفاهم نامه ای بین معاونت بهداشت وزارت بهداشت و 
وی  شد.«  منعقد  ایران  استاندارد  ملی  سازمان  رئیس 
تصریح کرد: »بازرسان بهداشت محیط بازدید از نانوایی ها 
را برعهده دارند و بر اساس آخرین گزارشات، حدود 
6۰ درصد نانوایی های کشور میزان نمک کمتر از یک 

درصد را رعایت کرده اند.«
مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: 
»وزارت بهداشت قویًا از وزارت صمت، وزارت جهاد 
کشاورزی، سازمان ملی استاندارد و تولیدکنندگان آرد 
کشور می خواهد تا به منظور پیشگیری از روند رو به 
افزایش بیماری های غیرواگیر در کشور به وظایف خود 
اصالح  ازجمله  آرد  و  گندم  کیفیت  بهبود  جهت  در 
سامانه توزیع آرد به نحوی که مطابق با استاندارد ملی 
ایران، آردهای مورد مصرف براساس نوع پخت نانوایی 
چهارگانه )سنگک، لواش، تافتون، بربری( تحویل شود.«
عبداللهی در پایان گفت: »این دستگاه ها باید به ملزم 
ساختن مدیران تولید و مدیران کارخانه صنایع آرد سازی 
کشور به طی دوره های تخصصی الزم جهت ارتقای 
تعیین  و  آرد  کیفیت  بهبود  منظور  به  آنان  فنی  دانش 

ضوابط درجه بندی کارخانجات آرد کشور، عمل کنند.«

اخبــار

طرح آزاد  سازی تاسیس داروخانه 
به نهاد ریاست جمهوری کشیده شد

داروسازان موسس داروخانه با حضور در معاونت حقوقی نهاد 
آزاد  از  ناشی  خطرات  و  تبعات  تشریح  با  جمهوری  ریاست 
سازی تاسیس داروخانه و دخالت نهادهای غیرمرتبط با امور 
داروخانه از این معاونت خواستند تا با ورود به این مسئله برای 
دستیابی به راهکاری جامع و احقاق حقوق داروسازان کمک کند.
به گزارش سپید، در هفته ای که گذشت سه داروساز موسس 
داروخانه با حضور در معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری 
و  دیدار با  علی اکبر گرجی ازندریانی، مسئول معاونت ارتباطات 
و  پیگیری اجرای قانون اساسی این نهاد، به تشریح موضوع آزاد 
سازی تأسیس داروخانه و  دخالت نهادهای غیرمرتبط با امور 
داروخانه در حوزه سالمت پرداخته و از ایشان درخواست ورود 
جدی به موضوع و تالش در جهت ارائه راهکاری جامع نمودند .
علیرضا سالم، موسس داروخانه و عضو شورایعالی داروخانه ها 
تمامی  ریشه  که  آنجایی  »از  گفت:  خبر  سالم  به  باره  این  در 
معضالت اشاره شده در جامعه صنفی، اشکاالت موجود در قانون 
سال 133۴ عنوان شد. در این جلسه مقرر شد هرچه سریعتر با 
همکاری معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست جمهوری، 
پیش نویس اصالحات در قانون مربوطه تنظیم شده و به مجلس 
شورای اسالمی ارائه شود.« وی افزود: »عالوه بر این مقرر شد 
شرحی کامل از موضوع آزاد سازی تأسیس داروخانه و تبعات 
سایر  در  مربوطه  مستندات  همراه  به  آن  از  ناشی  خطرات  و 
کشورها در قالب گزارشی جامع و مستدل به معاونت حقوقی 
فوق ارائه گردد.« سالم ادامه داد: »همچنین هماهنگی فی مابین 
معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سازمان غذا و دارو در باب 
یافتن راهی مناسب جهت درج در آیین نامه تأسیس داروخانه که 
متضمن سالمت جامعه باشد از دیگر نتایج جلسه بود. ضمن آنکه 
ورود به فاز حقوقی و  انتخاب وکیلی حاذق و آشنا به امور جهت 
طرح دعاوی مشخص و پیگیری حقوقی امور جاری دستاورد 

دیگر این نشست بود.«

استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تشریح کرد؛

آخرین وضعیت تولید واکسن 
سالک در کشور

استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در ارتباط با تولید واکسن 
سالک در کشور گفت: »اقداماتی در این زمینه انجام شده، اما 
آنچه تاکنون به مرحله بالین رسیده مورد تأیید سازمان جهانی 
بهداشت قرار نگرفته است زیرا واکسن زمانی باید به تأیید سازمان 
جهانی بهداشت برسد که مصونیت باالی 9۰ درصد ایجاد کند 

و چنین واکسنی هنوز در دنیا تهیه نشده است.«
به گزارش سپید، علی اصیلیان از سالک به عنوان بیماری مشترک 
بین انسان و حیوان نام برد و به خبرگزاری مهر گفت: »این بیماری 
می دهند،  قرار  گزش  مورد  را  موش ها  که  پشه هایی  طریق  از 
به صورت اتفاقی به انسان منتقل می شود.« استاد دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان با اشاره به مدت زمان دو ماهه پدیدار شدن 
سالک در انسان، افزود: »سالک در دو نوع شهری و روستایی 
شایع است که سالک شهری از نوع خشک و سالک روستایی 
از نوع مرطوب این بیماری است.« فلوشیپ جراحی پوست و 
لیزر ادامه داد: »نوع خشک سالک در مناطقی از کرمان و شیراز 
شایع است و نوع مربوط آن در مناطقی از مشهد و اصفهان شیوع 
بیشتری دارد.« اصیلیان در ارتباط با وضعیت شیوع سالک در 
کشور گفت: »در بعضی از سال ها شاهد شیوع باالی این بیماری 
در برخی از مناطق کشور هستیم به طوری که در منطقه ای از 
اصفهان تا 1۴ هزار مورد جدید ابتالء داشته ایم.« وی با اعالم اینکه 
فرد مبتال به سالک بعد از ابتالء به آن نوع بیماری مصونیت پیدا 
می کند، افزود: »درمان این بیماری به واسطه داروها و کرم هایی 
که وجود دارد، انجام می شود. البته روش هایی مثل لیزر نیز به 
کمک درمان سالک آمده است.« اصیلیان بر ضرورت آموزش 
تاکید کرد  دارد،  مناطقی که سالک همواره وجود  خانواده در 
و گفت: »اگر این بیماری سریع تر درمان شود، عوارض ناشی 

از »اسکار« و »جوشگاه« بر روی پوست بدن باقی نمی ماند.«
این متخصص پوست با اعالم اینکه در حال حاضر داروهای 
جزو  »ایران  افزود:  دارد،  وجود  سالک  درمان  برای  استاندارد 
کشورهایی است که در زمینه درمان سالک با مشکل جدی مواجه 
بیماری در برخی  این  ادامه داد: »متأسفانه شیوع  نیست.« وی 
از مناطق کشور رو به افزایش است.« اصیلیان آموزش بیماران 
را مورد تاکید قرار داد و افزود: »بهسازی محیط و تخریب النه 
موش ها و…، روش مؤثری برای پیشگیری از سالک نیست، 
چون نمی توان با طبیعت جنگید. بنابراین بهترین راه پیشگیری، 
آموزش روش های حفاظتی است.« استاد دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان، در ارتباط با تولید واکسن سالک در کشور نیز گفت: 
»اقداماتی در این زمینه انجام شده، اما آنچه تاکنون به مرحله 
تأیید سازمان جهانی بهداشت قرار نگرفته  بالین رسیده مورد 
است زیرا این واکسن زمانی باید به تأیید سازمان جهانی بهداشت 
برسد که مصونیت باالی 9۰ درصد ایجاد کند که چنین واکسنی 
هنوز در دنیا تهیه نشده است. البته میزان کارایی واکسن هایی 
که تولید شده حدود ۴۰ تا 5۰ درصد است و این مورد تأیید 

سازمان جهانی بهداشت نیست.«

ورودشورایعالیامنیتغذاییبهموضوعآردنانواییها

معاون اجرایی و برنامه ریزی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی و 
نماینده حوزه تجهیزات پزشکی در امور بانکی و گمرکی از بخشنامه 
بانک مرکزی در زمینه پیگیری تعهدات ارزی ایفا نشده شرکت های 

تجهیزات پزشکی از سوی بانک های عامل خبر داد.
به گزارش سپید، روح اهلل مزینانی در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر لزوم 
رفع تعهدات ارزی توسط شرکت های تجهیزات پزشکی دریافت کننده 
ارز دولتی، گفت: »به دنبال اطالعیه ها و مکاتبات قبلی در این زمینه و 
بخشنامه بانک در خصوص پیگیری تعهدات ارزی ایفا نشده از سوی 
اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کننده ارز دولتی، بدیهی است در 
صورتی که اسناد حمل و ترخیص اقالم کامل تجهیزات پزشکی طی 
9 ماه و اسناد حمل و ترخیص مواد اولیه تولیدی طی 1۲ ماه مطابق 
مقررات به بانک عامل ارائه نشود،  موضوع توسط بانک های عامل از طریق 

مراجع ذیصالح قانونی پیگیری خواهد شد.« وی تاکید کرد: »بر همین 
اساس شرکت هایی که تاکنون نسبت به تکمیل اسناد حمل و ترخیص 
واردات اقالم تجهیزات و ملزومات پزشکی و مواد اولیه تولیدی تجهیزات 
پزشکی به ویژه شرکت هایی که با ارز به نرخ رسمی اقدام نکرده اند،   
بالفاصله با مراجعه به بانک های عامل مربوطه، نسبت به اصالح مهلت 
براساس صدور اعالمیه تامین ارز و یا عدم صدور اعالمیه تامین ارز و 
ارائه پروانه گمرکی در صورت ترخیص در مواردی که مهلت گذشته 
است، اقدام کنند.« متن بخشنامه بانک مرکزی به بانک های عامل در زمینه 
لزوم رفع تعهدات ارزی توسط شرکت های تجهیزات پزشکی دریافت 
کننده ارز دولتی به شرح زیر است: »در راستای پیگیری تعهدات ارزی 
ایفا نشده اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کننده ارز جهت واردات 
کاال و با توجه به مکاتبات و مذاکرات بعمل آمده با دادستانی عمومی و 

انقالب تهران و سازمان تعزیرات حکومتی، چنانچه در بررسی تعهدات 
ارزی ایفا نشده اشخاص مذکور )مشتریان آن بانک( که به استناد ماده 
1۰ قانون تعزیرات حکومتی از مصادیق تخلف از ضوابط و مقررات 
دولت محسوب می گردد، مواردی همچون میزان تخلف ارزی، علت 
تخلف، تعداد تخلف، شرایط تخلف، میزان آثار سوء تخلف، سوابق 
و هویت متخلف و مالحظه سایر قرائن، ظن ارتکاب جرم اشخاص 
مزبور را برای آن بانک ایجاد نماید، الزم است در اسرع وقت ضمن 
انعکاس موضوع به سازمان تعزیرات حکومتی وفق بند 1۴ بخش هفتم 
مجموعه مقررات ارزی، مراتب را به همراه مستندات و مدارک مربوطه 
به دادستانی عمومی و انقالب تهران )دادسرای ناحیه 36 ویژه رسیدگی 
به جرایم پولی و بانکی( نیز منعکس و نسبت به پیگیری و تعقیب قضایی 

متعهدین ارزی مذکور از طریق بخش حقوقی خود اقدام نمایند.«

اولتیماتوم بانک مرکزی به شرکت های تجهیزات پزشکی

رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت گفت: 
»بر اساس پیش بینی ها حدود 85۰ هزار کودک زیر 5 سال تحت پوشش 

عملیات واکسیناسیون فلج اطفال خوراکی قرار می گیرند.«
به گزارش سپید به نقل از باشگاه خبرنگاران، سیدمحسن زهرایی با اشاره 
به آغاز واکسیناسیون فلج اطفال خوراکی در کشور، اظهار کرد: »طرح 
واکسیناسیون فلج اطفال خوراکی یک برنامه جامع و کامل است که در 
دو نوبت و با حدود یک ماه فاصله از یکدیگر در کشور اجرا می شود.«
وی افزود: »در طرح واکسیناسیون فلج اطفال خوراکی استان های جنوب 
کشور مانند سیستان و بلوچستان، هرمزگان، قسمت زیادی از استان کرمان 
و بخش کوچکی از خراسان  جنوبی تحت پوشش واکسیناسیون فلج اطفال 
خوراکی قرار می گیرند. در این طرح کودکان زیر 5 سال به طور کامل 
اتباع خارجی  تحت پوشش واکسن فلج اطفال خوراکی قرار دارند و 
اطفال خوراکی در مناطق حاشیه  هم تحت پوشش واکسیناسیون فلج 

شرقی کشور قرار خواهند گرفت.« زهرایی ادامه داد: »همچنین کودکانی 
که در گذشته به طور ناقص تحت پوشش واکسیناسیون فلج اطفال قرار 
گرفته اند نیز در این نوبت به طور کامل واکسن خوراکی فلج اطفال را 
دریافت می کنند و بر اساس پیش بینی ها حدود 85۰ هزار کودک زیر 5 

سال تحت پوشش عملیات واکسیناسیون قرار می گیرند.«
رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت در 
پایان اضافه کرد: »انجام واکسیناسیون فلج اطفال خوراکی در مناطق شرقی 
کشور به دلیل اینکه هنوز کشورهایی که در همسایگی شرقی ما قرار 
دارند درگیر مبارزه با فلج اطفال هستند در اولویت این طرح قرار دارد. 
همچنین به دلیل اینکه تردد از مرز های شرقی زیاد بوده و برای پیشگیری 
از بروز مجدد بیماری فلج اطفال در کشور و کنترل دقیق این بیماری در 
طرح واکسیناسیون فلج اطفال خوراکی عالوه بر کودکان کشورمان اتباع 
خارجی نیز در دو نوبت واکسیناسیون می شوند؛ ازاین رو نوبت بعدی 

که خوشبختانه  می شود   انجام  سال جاری  اسفندماه  در  واکسیناسیون 
واکسن آن نیز توسط مؤسسه رازی تامین می شود.«

رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت خبر داد؛

واکسیناسیون ۸۵۰  هزار کودک زیر ۵ سال در طرح واکسیناسیون فلج اطفال خوراکی


