
رئیس انستیتو تغذیه و صنایع غذایی: خبـر

مدعیان طب سنتی 
موجب کاهش مصرف لبنیات در کشور شده اند

رئیس انستیتو تغذیه و صنایع غذایی گفت: »مصرف 
لبنیات برای رشد و استحکام استخوان ها و پیشگیری 
از بیماری های اسکلتی ضروری است. مصرف آن در 
ایران حدود نصف میانگین جهانی است اما گرانی و 
تورم از یک طرف و حرف های غیر علمی برخی 
مدعیان طب سنتی باعث سیر نزولی مصرف این 

ماده غذایی ضروری شده است.«
در  رزاز  میرزای  جالل الدین  سپید،  گزارش  به 
گفت وگو با ایرنا گفت: »فقط گرانی نیست که خطر 
کاهش مصرف لبنیات را دامن زده است، تبلیغات 
رسانه ای و گفته های غیر کارشناسی برخی مدعیان 
طب سنتی و شایعه سازان تخریب صنایع غذایی نیز 
این خطر جدی سالمت مردم را تقویت می کند.«

میرزای رزاز افزود: »سرانه مصرف لبنیات در ایران 
حدود ۶۵ تا ۷۰ کیلو است که نسبت به متوسط 
سرانه ۱۲۰ کیلویی در کشورهای توسعه یافته و 
حتی ۲۰۰ کیلوگرمی در برخی کشورهای توسعه 

یافته بسیار کم است.«
رئیس انستیتو تغذیه و صنایع غذایی در مورد کاهش 
سرانه مصرف لبنیات در ایران گفت: »در این مورد از 
دو جهت ضربه می خوریم یکی دخالت کسانی افراد 
غیر علمی از جمله افراد مدعی طب سنتی که در این 
زمینه دخالت هایی می کنند و حرف های غیر علمی 
و نادرستی می زنند و مردم را از مصرف لبنیات باز 
می دارند. برخی از این افراد دالیلی را بیان می کنند 
که پایه علمی ندارد و از مردم می خواهند که مصرف 
لبنیات را قطع کنند و مثال می گویند انسان نباید شیر 
و ماست و محصوالت لبنی حیوانات را مصرف 
کند که حرف کامال نادرست و غیر علمی است.«

وی افزود: »متاسفانه این افراد با بیان اینکه شیر 
حیوانات را فقط حیوانات باید مصرف کنند این 
حرف های خرافی و غیر علمی را ترویج می کنند 
و برخی رسانه ها مانند صدا وسیما نیز این میدان 

را برای آنها فراهم می کنند.«
میرزای رزاز گفت: »مسأله دیگر مداخالت غیر 
واقعی افرادی است که به مردم تلقین می کنند، شیر 
و لبنیات مشکل دارند، در یک مقطعی بحث وجود 
روغن پالم را در لبنیات مطرح کردند، در یک زمان 
دیگر بحث وجود وایتکس را مطرح کردند و اخیراً 
بحث افالتوکسین را مطرح کرده اند. اغلب این مسائل 
غیر واقعی و نادرست هستند و برای خارج کردن 
صنعت لبنیات از گردونه رقابت یا حذف برخی 
 بخش های این صنعت مطرح می شود و باور مردم 

را به این سمت می برد که لبنیات مصرف نکنند.«
گفت:  غذایی  صنایع  و  تغذیه  انستیتو  رئیس 
»اتفاق دیگری هم که در ماه های گذشته به وجود 
آمده، موضوع تورم اقتصادی، گرانی و افزایش 
قیمت هاست که کامال بر کاهش مصرف لبنیات 
تاثیر می گذارد. مانع از دسترسی مردم به محصوالت 
لبنی می شود و باعث می شود مردمی که به اهمیت 
تغذیه با لبنیات آگاه هستند نیز به علت مشکالت 
مالی به این ماده ضروری دسترسی نداشته باشند.«
وی افزود: »آمار مستندی درباره میزان تاثیر گرانی 
شیر و لبنیات بر میزان مصرف آن منتشر نشده اما به 
طور طبیعی افزایش قیمت میزان مصرف محصوالت 
لبنی را در کشور کاهش می دهد و نمودار مصرف 

را نزولی می کند.«

میرزای رزاز درباره اینکه آیا درست است که صنایع 
لبنی، شیر پر چرب را صادر و به جای آن کره وارد 
می کنند و این عامل موجب گرانی کره به خصوص 
با توجه به گرانی ارز شده، گفت: »در این مورد 
اطالع دقیق نداریم اما می دانم تقریبا کل کره مصرفی 
کشور وارداتی است و با توجه به افزایش قیمت 
ارز، کره هم گران شده چون ارز دولتی که به آن 
تعلق می گرفته قطع شده و افزایش قیمت دو تا سه 
برابری پیدا کرده، اینکه در کشور این قدرت و توان 
بالقوه را داریم که از لبنیات داخلی کره مورد نیاز 
کشور را تامین کنیم اطالع ندارم و انجمن صنایع 

لبنی باید در این مورد باید پاسخ دهد.«
نباتی  پالم در کره  از روغن  استفاده  وی درباره 
توضیح داد: »متاسفانه این موضوع درست است و 
بر اساس مطالعاتی که انجام شده، درصد روغن پالم 
در کره های نباتی موجود در بازار باالست، البته با 
توجه به میزان مصرف متوسط کره ایرانیان، مشکلی 
نیست زیرا معموال هر فرد مقدار مختصری کره را 
در صبحانه مصرف می کند یا برخی افراد مقداری 
کره را در غذا استفاده می کنند، در این حد مصرف 
وجود روغن پالم که آن هم نوعی روغن خوراکی 

است اشکالی ندارد.«
میرزای رزاز تاکید کرد: »تبلیغاتی که در مورد روغن 
پالم در سال های اخیر انجام شده درست نیست زیرا 
این روغن انواع مختلفی دارد، برخی انواع آن کیفیت 
مناسبی برای مصرف خوراکی دارند و اگر روغن پالم 
مورد استفاده در کره های نباتی مورد تایید سازمان 
غذا و دارو باشد در حد مصرف صبحانه یا مصرف 

محدود آن در غذاهای خانگی اشکالی ندارد.«

رئیس اداره پیشگیری از سرطان وزارت بهداشت با اشاره به 
خطر مضاعف کرونا برای مبتالیان سرطان، از ابالغ پروتکل 

جدید درمان این بیماران خبر داد. 
با ایسنا با  به گزارش سپید، علی قنبری مطلق در گفت وگو 
اشاره به اینکه در سطح شبکه بهداشتی دو دسته خدمات در 
حوزه سرطان ارائه می شود، گفت: »دسته اول خدماتی برای 
افراد مشکوک به سرطان ارائه می شود که در خالل پیک اول 
و دوم کرونا این مراجعات کاهش یافت و بخشی از کاهش 
مراجعات به دلیل آینده نامعلوم بیماری و اطالعات کم همه در 
مورد آن بود. از مرداد ماه و شهریورماه برنامه فراخوان فعال 
بیماران مجددا آغاز شده است تا به تدریج برنامه های تشخیصی 

سرطان به حالت قبل بازگردد.«
وی درباره دسته دوم ارائه خدمات به این بیماران، بیان کرد: 
»این خدمات مربوط به مبتالیان به سرطان است که پروتکلی 
به دانشگاه ها ابالغ شده است که تا حد امکان بتوانیم خدمات 
تخصصی درمانی سرطان را تغییر دهیم؛ به شکلی که مواجهه 

بیمار با نظام بهداشتی درمانی کاهش یابد تا احتمال ابتال به 
کووید۱۹ هم در آنها کاهش یابد. افزایش فواصل درمان، تبدیل 
شیمی درمانی از حالت تزریقی به حالت خوراکی تا حد امکان، 
استفاده از درمان هایی که کمتر سبب کاهش ایمنی بدن می شود، 
استفاده از رادیوتراپی هایی با مدت زمان کمتر و... همگی از 
پروتکل های ابالغی در این زمینه بود و به این طریق تالش 

کردیم مراجعات حضوری درمان را کاهش دهیم.«
مطلق ادامه داد: »اخیرا نیز در تالش برای راه اندازی سیستم 
پاسخگویی تلفنی از طریق سامانه ۴۰۳۰ هستیم تا مشکالت 
بیماران را ابتدا به شکل تلفنی پاسخ دهد و سپس اقدامات درمانی 
الزم دیگر انجام شود که اطالعات تکمیلی آن متعاقبا اعالم 
خواهد شد. فعال از مهرماه به شکل آزمایشی این پاسخگویی ها 

آغاز می شود.«
وی با بیان اینکه احتمال مرگ در افراد مبتال به سرطان که به 
کووید۱۹ مبتال می شوند نزدیک به دو برابر است، اظهار کرد: »این 
یعنی کووید۱۹ توانسته در مرگ و میر مبتالیان سرطان موثر باشد.«

وی درباره مراکز تشخیص زودرس سرطان نیز گفت: »همچنان 
همان ۷۵ مرکزی که افتتاح شدند فعال هستند و هنوز مرکز جدیدی 
افتتاح نشده است، اما برنامه های ما متوقف نشده است و امیدواریم 
تا هفته اول بهمن ماه گزارش اولیه ای درباره تاثیرگذاری فعالیت 
مراکز تشخیص زودهنگام سرطان، ارائه دهیم. این برنامه ها اندکی 

با بروز کرونا متوقف شد اما دوباره با قوت از سر گرفته شد.«

رئیس اداره پیشگیری از سرطان وزارت بهداشت خبر داد

پروتکل جدید وزارت بهداشت برای درمان سرطان در دوران کرونا
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