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رئیس انستیتوتحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور در گفت وگو با سپید؛

 علی ابراهیمی

رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی 
کشور در گفت و گویی مفصل به تشریح آخرین 
اقدامات این مرکز در تدوین نخستین گایدالین  
تغذیه ای بیماران کرونا، طراحی اپلیکیشن تاک 

و سرانه متخصص تغذیه در ایران پرداخت.
جالل الدین میرزای رزاز در گفت وگو با سپید،  
با اشاره به اقدامات انجام شده جهت تدوین 
دستورالعمل تغذیه ای برای بیماران کرونا اظهار 
داشت: »از ابتدای شروع بحران کرونا در کشور 
انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی ایران از 
جایگاه قانونی و رسالت سازمانی در خصوص 
تغذیه در ایام کرونا ورود کرد و تا به امروز سه 
گایدالین را تدوین کرده است. البته در رزوهای 
نخست شروع بحران دو راهنمای بالینی تدوین 
شد و جدیدترین راهنمای بالینی نیز در مراحل 

نهایی تدوین است.«
وی گفت: »این راهنماهای بالینی در سه گروه 
طبقه بندی می شوند که گروه نخست در خصوص 
نقش تغذیه در پیشگیری از کرونا با تاکید بر 
تقویت سیستم ایمنی و تغذیه است که با همکاری 
اعضای هیات علمی سراسر کشور تدوین شده و 
با ترجمه آن به زبان انگلیسی در اختیار سازمان 

جهانی بهداشت نیز قرار گرفت.«
آنجا که  »از  افزود:  ایران  انجمن تغذیه  رئیس 
ایران پایگاه منطقه ای سازمان جهانی بهداشت در 
حوزه غذا و تغذیه منطقه مدیترانه شرقی سازمان 
جهانی بهداشت )امرو( بوده و نخستین کشوری 
است که اقدام به تدوین و ارسال گایدالین کرده 
است، کشورهای این حوزه بر اساس راهنمای 
بالینی ارسالی ایران به سازمان جهانی بهداشت 
در حال فعالیت هستند؛ البته نکته مهم این است 
که هیچ جای دنیا این اقدام صورت نگرفته بود 

و ما برای اولین بار این کار را انجام دادیم.«
رزاز ادامه داد: »دستورالعمل دیگر در خصوص 
بیماران بستری در بخش های مراقبت های ویژه 
و ICU تدوین شد. از آنجایی که بحث تغذیه 
این بیماران به موازات بحث درمان آنها یکی 
از ارکان اساسی بهبود آنها است و این راهنمای 
بالینی بالفاصله تدوین و ترجمه شد و در اختیار 
سازمان جهانی بهداشت هم قرار گرفت. همچنین 
نقاهت  دوران  با  رابطه  در  سوم  دستورالعمل 
بیماران کرونایی تدوین شد و این دستورالعمل 
با توجه به اینکه این بیماران پس از چند ماه  بعد 
از بهبودی از بیماری باید تغذیه ای به صورت 
ویژه داشته باشند، این دستورالعمل نوشته شد و 
ویراستاری این گایدالین نیز درحال نهایی شدن 
است و بعد از تدوین نهایی در اختیار سازمان 
جهانی بهداشت و کارشناسان و متخصصصین 

داخلی تغذیه قرار خواهد گرفت.«
وی تصریح کرد: »این اقدامی که در خصوص 
دوران نقاهت انجام شده کاری بسیار کارشناسی 
کارشناسان  و  متخصصان  درد  به  که  است 
تغذیه خواهد خورد زیرا این متخصصان باید 
دستورالعمل واحدی را در برخورد با این بیماران 

و ارزیابی وضعیت تغذیه آنها و بحث عملکر کبد 
آنها داشته باشند. البته دفتر بهبود تغذیه وزارت 
بهداشت نیز برای دوران نقاهت دستورالعملی 
خانگی را برای افرادی که از کرونا بهبود پیدا 
این دستورالعمل  کرده اند، تدوین کرده است. 
مربوط به افرادی است که سوءتغذیه مارژینال 
یا مرزی و متوسط دارند زیرا این افراد می توانند 
توصیه های خانگی مشکل خود  با یک سری 
سوءتغذیه  که  افرادی  برای  اما  کنند،  حل  را 
است   18 از  کمتر  آنها   BMI و  دارند  شدید 
کارشناسی  و  پزشکی  دستورالعمل  باید  حتما 

را رعایت کنند.«
رزاز در پاسخ به سوالی در مورد وجود سوءتغذیه 
در بحران کرونا، خاطرنشان کرد: »سوءتغذیه به 
عوامل متعددی بستگی دارد که یکی از این عوامل 
مسائل اقتصادی است. در این شرایط گروه های 
آسیب پذیر و کمتر برخوردار ممکن است بیشتر 
متوجه این قضیه باشند که پیشنهاد ما ارائه سبد 
غذایی به این افراد به جای دادن کمک های مالی 
است. البته این نکته را باید در نظر گرفت که 
 BMI برخی افراد طبق شرایط ذاتی بدن خود
کمتر از 18 دارند که این موضوع سبب الغری 
مفرط این افراد شده است. البته نمی توانیم ادعا 
کنیم که می شود ظرف چند روز کوتاه مشکل 
سوءتغذیه را برطرف کرد بلکه نیاز به مدت زمان 
طوالنی تری داریم، اما استفاده از مکمل ها برای 
این افراد و قرار دادن مکمل در سبد غذایی آنها 

می تواند بسیار موثر باشد.«
رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه  در ادامه با بیان 
اینکه وزارت بهداشت نیز این دستورالعمل ها را 
از طریق معاونت درمان به سراسر کشور ابالغ 

سازمان  به  ارسالی  »موارد  افزود:  است،  کرده 
جهانی بهداشت نیز در قالب پروتکل های درمانی 
به سایر کشورهای عضو ابالغ خواهد شد و با 
ارتباطی که با دفتر منطقه ای مصر داریم این دفتر 
بالفاصله پس از ارسال از سوی ایران، راهنماها 
را به دفتر تغذیه سازمان جهانی بهداشت که مقر 
آن در ژنو سوئیس است، ارسال کرده است. البته 
تصویب گایدالین در سازمان جهانی بهداشت 
نیازمند طی مراحلی است، ولی این دستورالعمل ها 
در پایگاه های منطقه ای سازمان جهانی بهداشت 
به اسم کشورهای تدوین کننده  ثبت می شود و 
اگر این سازمان بخواهد آنها را از طرف خود 
پیچیده ای  مراحل  کرد  نیازمند طی  کند  اعالم 

است که زمان بر است.«
رزاز اعالم کرد: »این افتخار برای پژوهشگران 
جمهوری اسالمی ایران ثبت شد که به عنوان 
نخستین کشور در دنیا توانستیم گایدالین های 
مدیترانه  منطقه  در  را  کرونایی  بیماران  تغذیه 
شرقی سازمان جهانی بهداشت)امرو( ثبت کنیم.«
وی در ادامه افزود: »امروز که بیش از 45 روز 
کشور  در  کرونا  شیوع  رسمی  اعالم  زمان  از 
می گذرد افتخار ما به عنوان انجمن تغذیه و انستیتو 
تحقیقات تغذیه این است که از همان روزهای 
کنیم.  آغاز  را  اقدامات خود  توانستیم  نخست 
ویلت«  »پروفسور  مصاحبه ای  بنده  مثال  برای 
که از اساتید بزرگ حوزه تغذیه در دنیا است، 
به دست بنده رسید که ما این توصیه ها را در 
روزهای نخست اعالم کردیم و همین مطابقت 
95 درصدی توصیه های غذایی ما با ایشان نشان 
از شهامت و علم باالی جامعه متخصصین تغذیه 
ایران دارد؛ بنابراین دانشی که در ایران تدریش 

می شود در سطح پیشرفته ترین کشورهای دنیا 
در این حوزه است.«

سوءتغذیه 28 درصد بیماران بستری 
فقط مختص بیماران کرونایی نیست

رئیس انجمن تغذیه ایران در ادامه به برداشت 
نادرست رسانه ها از صحبت هایش در خصوص 
سوءتغذیه بیماران کرونایی اشاره کرد و افزود: 
»حرف بنده در خصوص اینکه 24 تا 28 درصد 
بیماران بستری در مراکز درمانی دچار سوءتغذیه 
هستند فقط مربوط به بیماران کرونایی نبود بلکه 
منظور بنده همه بیماران بستری در کشور بود، 
اما متاسفانه برخی رسانه ها آن را مختص بیماران 
کرونایی بازتاب دادند. البته این معظل حتی ممکن 
است در بین بیماران کرونایی وضعیت وخیم تری 
افرادی که  این موضوع در  باشد و  هم داشته 
ونتیله می شوند شاید حادتر هم باشد؛ اما سخن 
بنده این است که ما با معظلی به نام سوءتغذیه 
این موضوع  بیمارستان ها مواجه هستیم و  در 
در کنگره متخصصین تغذیه بالینی در مشهد که 
اسفندماه و با حضور نمایندگان وزارت بهداشت 
هم برگزار شد، نیز مطرح گردید و مورد تایید 
وزارت بهداشت نیز است. البته این آمار مختص 
ایران نیست و بسیاری از کشورهای توسعه یافته 

ازجمله امریکا نیز با آن درگیر هستند.«
این است که  ما  تاکید کرد: »همه سخن  رزاز 
اگر به تغذیه بیماران توجه ویژه شود ریکاوری 
آنها زودتر اتفاق خواهد افتاد و مریض زودتر 
آنها  انتظار  لیست  و  می شود  جدا  دستگاه  از 

کمتر می شود.«
ادامه در صفحه 5 

ایران نخستین کشور تدوین کننده گایدالین تغذیه بیماران کرونایی است


