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 ادامه از صفحه 4
رئیس انستیتو تغذیه در ادامه با اشاره به ضرورت 
حضور متخصصین تغذیه در بالین اظهار داشت: 
»سال هاست که این ضرورت مغفول مانده است، 
اما این نکات بیانگر آن نیست که تیم های درمان 
مخالف ورود تیم های تخصصی تغذیه هستند، 
بلکه نوعی کم توجهی در این حوزه وجود داشته 
است؛ بنابراین همه تالش ما این است که بحث 

تغذیه مغفول نماند.«
رزاز اضافه کرد: »امروز در همه بیمارستان های 
شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  پوشش  تحت 
بهشتی متخصصین تغذیه مستقر هستند، ولی 
تعدادشان کافی نیست. برای مثال در بیمارستانی 
مثل بیمارستان کودکان مفید تهران که 400 تخت 
بیمارستانی دارد، وجود چند متخصص تغذیه 
کافی نیست. بنابراین وجود متخصصین تغذیه 
بالینی در کنار سایر کادر درمانی ضرورتی است 

که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.«

وجود 11 متخصص تغذیه به ازای 10 
هزار نفر در ایران

رزاز در ادامه با اشاره به سرانه متخصص تغذیه 
در ایران و جهان گفت: »یکی از دغدغه های 
اصلی ما در انستیتو تحقیقات تغذیه این بود که 
سرانه متخصص تغذیه به جمعیت را به دست 
آوریم. بر اساس تحقیقات انجام شده که در 
مدت دو ماه انجام شد سرانه متخصصین در چند 
کشور پیشرفته اروپایی به ازای 100 هزار نفر 40 
متخصص است و این آمار در کشورهای حوزه 
مدیترانه شرقی)امرو( و کشورهای همسایه ما 
تا بهترین  از یک دهم به ازای 100 هزار نفر 
آنها که نیم به ازای 100 هزار نفر است. در 
حالی که این رقم در ایران 11.2 درصد برای 
هر 100 هزار نفر است؛ بنابراین وضعیت ما 
در مقایسه با کشورهای دیگر وضعیت مناسبی 
تغذیه  انجمن  استاندارد  اساس  بر  زیرا  است 
امریکا که این آمار را تدوین کرده است وجود 

10 متخصص برای 100 هزار نفر را وضعیت 
در  روند  این  با  و  است  کرده  اعالم  مناسبی 
پیشرفته  کشورهای  استاندارد  به  آینده  دهه 

خواهیم رسید.«
وی افزود: »همچنین در حال حاضر 6 هزار نفر در 
مقاطع مختلف تحصیلی در دانشکده های تغذیه 
سراسر کشور در حال تحصیل هستند و به تدریج 
به جرگه خدمت رسانی وارد خواهند شد، ولی 
متخصصین  این  از  کیفیتی  استفاده  مهم  نکته 
و حضور آنها بر بالین است که باید برای آن 
برنامه ریزی شود. البته رقم 9 هزار نفر متخصص 
فارغ التحصیل در کشور  را به تعداد دانشجویان 

باید اضافه کنیم.«

طراحی نخستین اپلیکیشن تغذیه، ایمنی 
و کرونا )تاک(

رزاز در ادامه به طراحی اپلیکیشن تاک)تغذیه، 
انستیتو  متخصصین  توسط  کرونا(  و  ایمنی 
و  کرد  اشاره  ایران  غذایی  صنایع  و  تغذیه 
افزود: »نکته دیگری که باید به آن اشاره کنیم 
طراحی نرم افزاری از سوی متخصصین تغذیه 
ما  کرونا  جریانات  در  است.  کرونا  ایام  در 
رژیم  خصوص  در  مردم  که  کردیم  مشاهده 
این  از  مواردی  و  مکمل ها  و  مناسب  غذایی 
دست سواالت متعددی دارند و با توجه به اینکه 
ما  نظر  به  از این رو  تعطیل هستند.  اکثر مراکز 
رسید که بهترین روش ورود متخصصین تغذیه 
در این حوزه طراحی اپلیکیشنی است که بتوان 
بنابراین با همراهی 100  به نیازها پاسخ داد؛ 
نفر از متخصصین اقدام به طراحی و ساخت 

این اپ کردیم و بعد از عید رونمایی شد.«
رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه  ادمه داد: »در حال 
حاضر 700 متخصص تغذیه در این اپلیکیشن 
ثبت نام کرده اند تا به سواالت مردم در حوزه کرونا 
و تغذیه به صورت آنالین پاسخ دهند. امروز این 
روند در حال انجام است و در مرحله نخست 
نسخه اندروید این اپلیکیشن در دسترس قرار 

گرفت و نسخه آی یواس آن نیز در 10 روز آینده 
راه اندازی خواهد شد. پس هموطنان می توانند 
اپلیکیشن تاک)تغذیه، ایمنی و کرونا( را از سایت 

www.tacapp.ir دانلود و نصب کنند.«
وی در ادامه با اشاره به ورود افراد غیرمتخصص در 
حوزه تغذیه گفت: »در شرایط فعلی که همه مراکز 
ارائه دهنده خدمات تخصصی تغذیه و مطب های 
پزشکی تعطیل است بهترین روش استفاده از 
اپلیکیشن مشاور تغذیه دوران کرونا)تاک(است.«
رزاز اضافه کرد: »همچنین 18 موشن گرافی در 
بعد تغذیه ای کرونا تهیه کرده ایم که به تدریج 
و  کرد  خواهیم  منتشر  مجازی  شبکه های  در 
تا  ما خواسته  از  نیز  بهداشت  سازمان جهانی 
انگلیسی و  زبان  به دو  را  این  موشن گرافی ها 
عربی ترجمه کنیم تا از سوی این نهاد به همه 
کشورها ارسال شود و ما نیز کار ترجمه این 
آینده  انجام داده ایم و ظرف چند روز  آثار را 
سناریوها آماده خواهد شد و بعد از ارسال در 

کشورهای حوزه امرو منتشر خواهد شد.« 
رئیس انجمن تغذیه ایران اظهار داشت: »این نوید 
را باید به متخصصین تغذیه بدهم که با توجه 
به حاکم شدن سیاست پیشگیری بر درمان در 
دوره جدید مدیریتی وزارت بهداشت خواهیم 
دید که در دهه های آینده کشور چه بهره هایی 

از این متخصصین خواهد برد.«

از مصرف خودسرانه مکمل ها پرهیز کنند
بخش  در  تغذیه   تحقیقات  انستیتو  رئیس 
پایانی گفت و گوی خود به مصرف ویتامین ها 
افراد در معرض  و  ایام کرونا  در  و مکمل ها 
خطر و نیز نحوه صحیح مصرف مواد غذایی در 
این ایام اشاره کرد و گفت: »با توجه به شیوع 
از مصرف مکمل ها  بیماری کرونا، مردم قبل 
متخصصان  و  مشاورین  با  مولتی ویتامین ها  و 

علوم تغذیه مشورت کنند.«
 رزاز افزود: »مصرف بیش از حد مکمل ها باعث 
ایجاد عارضه اشباع بیش از حد ویتامین ها می شود 
که خود، کبد چرب به همراه سردرد و تهوع را 
به دنبال دارد.« وی با اشاره به اینکه ویتامین ها 
و مکمل ها در طبقه بندی داروهای بدون نسخه 
در  نسخه  بدون  داروها  این  و  می گیرند  قرار 
همه جای دنیا رایج است و می توانند در تمام 
داروخانه ها به راحتی در اختیار مردم قرار گیرند، 
گفت: »اگر ما برای سالمتی خودمان ارزش قائل 
از متخصصین علوم تغذیه  باید  هستیم، حتمًا 
آنها را  بگیریم و دانش  این زمینه مشاوره  در 
برای ارتقای سطح سالمت در زندگی خودمان 

به کار ببریم.«
وی با بیان اینکه در حال حاضر ما شاهد بیماری 
ناشی از ویروس کرونا در کشور هستیم و ضرورت 
دارد مراقب سالمندان که در معرض ویروس کرونا 
هستند نیز باشیم، تصریح کرد: »سالمندان در واقع 
یکی از گروه هایی هستند که آسیب پذیریشان در 
ارتباط با این بیماری نسبت سایر گروه ها بیشتر 
است و لذا بهترین و اصلی ترین کار پیشگیری 
است که آنها مبتال به این ویروس نشوند و توصیه 
موکد ما این است که این عزیزان و کسانی که 
بیماری زمینه ای دارند، حتمًا رعایت کنند و در 
خانه بمانند. البته ناگفته نماند این قشر نیازمند 

تغذیه سالم تری نیز هستند.«
از  دیگر  بخش  باردار  »زنان  کرد:  اضافه  وی 
از  بارداری  دوران  در  که  هستند  جامعه  افراد 

برنامه غذایی خاصی پیروی می کنند و تعدادی 
آنها  برای  ویتامین و مکمل به صورت معمول 

تجویز می شود.«
رزاز با اشاره به مباحثی که درخصوص اثربخشی 
مصرف زنجبیل و لیموترش در درمان بیماری 
ناشی از ویروس کرونا در جامعه مطرح است، 
تصریح کرد: »هیچ منبع و ماخذی که تایید کند 
لیموترش و زنجبیل راهکار درمان ویروس کرونا 
است، نداریم؛ بنابراین مردم واقعا باید هوشیار 
باشند که رعایت رژیم غذایی به همراه رعایت 
نکات بهداشتی است که می تواند سیستم ایمنی 
بدن را افزایش دهد و این به آن معنی نیست که 
ما زنجبیل بخوریم و نکات بهداشتی را رعایت 
نکنیم، سیستم ایمنی مان در مقابل بیماری مقام 

خواهد شد.«
رزاز در خصوص مصرف ویتامین ها به عنوان 
   A ،D »ویتامین های  گفت:  نیز  غذایی  مکمل 
و E می توانند نقش موثری در تقویت سیستم 
ایمنی بدن برای مقابله با بیماری ها داشته باشند 
و خوشبختانه بخشی از ویتامین های A و E در 
صورتی که شخص رژیم غذایی متنوع داشته 
معموال   D ویتامین  اما  می شود،  تامین  باشد، 
توسط نور خورشید تامین شده و در صورت 
نیاز افراد می توانند با مصرف مکمل های ویتامین 
D کمبود آن را جبران کنند. دقت داشته باشید 
که این اتفاق تنها باید با توصیه پزشک بیفتد. 
البته افراد می توانند برای تقویت سیستم ایمنی 
اقدام به مصرف ویتامین D به صورت 800 تا 
1000 واحد در روزهای مشخصی داشته باشند، 
اما این نکته را در نظر بگیرید اگر از روغن های 
غنی شده با ویتامین D و یا شیرهای غنی شده با 
آن استفاده می کنید مصرف قرص را با مشورت 

پزشک اندکی تغییر دهید.«
وی افزود: »زینک و سلنیوم نیز مکمل هایی هستند 
که در این دوران توصیه می شوند، اما حتما باید 
با مشاوره متخصص تغذیه آنها را مصرف کنید. 
از آنجایی که مکمل ها گروه دارویی هستند که 
فروش بدون نسخه آنها مجاز است باید توجه کنید 
که مصرف آنها را به شکل صحیح انجام دهید.«
نحوه  خصوص  در  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
در  سبزیجات  و  میوه ها  کردن  ضدعفونی 
روزهای کرونایی گفت: »این موضوع مربوط 
بسیار  اهمیت  از  که  می شود  غذایی  ایمنی  به 
زیادی برخوردار است. در شرایط کنونی پیشنهاد 
یا  و  میوه  خالی  آب  با  آنکه  از  پیش  می کنیم 
سبزی را بشویید در یک ظرف جداگانه چند 
قطره مایه ظرفشویی به همراه سرکه ریخته و 
با آب مخلوط کنید و اقالم غذایی مورد نظر را 
به مدت پنج دقیقه در آن قرار دهید، سپس آنها 
را خارج کرده و به خوبی با آب شستشو دهید 
به شکلی که مایع ظرفشویی و سرکه به خوبی 

از آنها شسته شود.«
رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی 
کشور با اشاره به مشکالتی که در استفاده از 
ظرفیت فارغ التحصیالن تغذیه در بیمارستان ها 
وجود دارد، تصریح کرد: »طی دو دهه گذشته 
استفاده از فارغ التحصیالن تغذیه در بیمارستان ها 
و بر بالین بیماری بسیار کاهش یافته است که به 
دنبال رفع این موضوع هستیم. البته این مقوله 
ثابت شده است که رعایت تغذیه صحیح می تواند 
باعث کاهش هزینه درمان و کاهش مدت زمان 

بستری بیماری در بیمارستان شود.«


