
رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه  ای و صنایع غذایی کشور مطرح کرد

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران:
واکسن آنفلوآنزای نوترکیب ایرانی به مرحله اخذ مجوز اخالق رسید

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری از قرار گرفتن واکسن آنفلوآنزای نو ترکیب 

ایرانی در مرحله اخذ مجوز اخالق خبر داد.
به گزارش سپید،  مصطفی قانعی در گفت وگو با ایرنا در 
خصوص تولید واکسن آنفلوآنزای ایرانی گفت: »یکی از 
شرکت های دانش بنیان در حال تولید واکسن آنفلوآنزای 
نوترکیب در کشور است، این واکسن برای اینکه بتواند کلینیکال ترایال )کارآزمایی بالینی( انسانی 
را شروع کند در مرحله اخذ مجوز اخالق است.« وی بیان کرد: »در حال حاضر در دنیا دو نوع 
واکسن آنفلوآنزا تولید می شود که یکی از طریق تخم مرغ SPF و دیگری به طریق نوترکیب تولید 
می شود؛ واکسن های آنفلوآنزای تخم مرغی، از تخم مرغ اس پی اف درست می شود که در حال 

حاضر خود این تخم مرغ تحریم است، واکسن آنفلوآنزای تولید شده توسط شرکت های دانش 
بنیان، واکسن نوترکیب است.« قانعی افزود: »در ایران کارهای مربوط به تولید واکسن آنفلوآنزای 
نوترکیب انجام شده است و به جز تعداد معدودی کشور که روی تکنولوژی آن کار کرده اند، مابقی 

کشورها این نو واکسن را ندارند.« 
وی یادآور شد: »درحال حاضر این واکسن درحدی که آزمایش اول انجام شود، تولید شده است.« 
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری ادامه داد: »در حال حاضر کمبود شدیدی در خصوص واکسن 
آنفلوآنزا در دنیا وجود دارد و کشور ما نیز از این مسئله مستثنی نیست، اما باتوجه به اینکه شرکت های 

دانش بنیان های ایرانی توان باالیی در تولید واکسن دارند، باید از این فرصت استفاده کنیم.«
وی گفت: »ستاد توسعه زیست فناوری همیشه یکی از اولویت های کاری خود را تولید و بومی سازی 
انواع واکسن های کاربردی در نظام سالمت قرار داده است و صنعت واکسن را رگ حیات نظام 
سالمت می داند.« پیش از این رییس ستاد توسعه زیست فناوری با اشاره به فعالیت یکی از شرکت های 
دانش بنیان در زمینه تولید واکسن نوترکیب آنفلوآنزا گفته بود که باتولید این واکسن در کشور سال 

آینده از واردات واکسن آنفلوآنزا بی نیاز می شویم.

خبـر

تخلفات

صنایع  و  تغذیه  ای  تحقیقات  انستیتو  رئیس 
غذایی کشور با بیان این  که یافته  های مطالعات، 
بیانگر شیوع باالی سوءتغذیه در بدو پذیرش در 
بیمارستان  هاست، شیوع سوءتغذیه در بیماران 

بستری را ۵۰ تا ۶۰ درصد اعالم کرد.
به گزارش سپید، جالل  الدین میرزای رزاز درباره 
سوءتغذیه اظهار کرد: »سوءتغذیه شامل طیف 
وسیعی از شرایط تغذیه  ای مختلف مانند کاهش 
وزن، کمبود مواد مغذی مانند پروتئین، ویتامین  ها 
با  همراه  وزن  افزایش  حتی  و  معدنی  مواد  و 

گرسنگی سلولی است.«
»این  افزود:  سوءتغذیه  پیامدهای  درباره  وی 
مشکل بهداشتی سبب افزایش ابتال به عفونت، 
تأخیر در بهبودی، طوالنی شدن مدت بستری، 
افزایش هزینه  های درمانی و بیمارستانی و افزایش 
مرگ و میر به ویژه در سالمندان و مبتالیان به 
بیماری  های زمینه  ای مانند دیابت، قلب و عروق، 

سرطان و... می  شود.«
بر عوامل بروز  به سؤالی مبنی  رزاز در پاسخ 
سوءتغذیه در بیماران بستری در بیمارستان تصریح 
کرد: »بر اساس یافته  های مطالعات افزایش سن، 
استفاده همزمان از چند دارو، میزان تحصیالت 
بیمار، وضعیت اقتصادی و اجتماعی و ابتال به 
بیماری  های بدخیم جزو عوامل خطر مرتبط با 
سوءتغذیه در بیماران بستری در بیمارستان است؛ 
همچنین مشکالت گوارشی منجر به افزایش خطر 
سوءتغذیه می  شوند. برای مثال مشکالت مربوط 
به جویدن، بلع، تهوع، استفراغ و بی اشتهایی منجر 
به کاهش دریافت مواد غذایی و به دنبال آن سوء 

تغذیه می  شود.«
این  سریع  درمان  و  »تشخیص  داد:  ادامه  وی 
عوامل خطر سوءتغذیه، منجر به مداخالت موثر 
تغذیه  ای خواهد شد که از سوءتغذیه یا تشدید 

آن در بیمارستان پیشگیری می  کند.«
سرپرست انستیتو تحقیقات تغذیه  ای و صنایع 
غذایی کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر آمار 
تصریح  بستری  بیماران  در  سوءتغذیه  شیوع 

باالی  شیوع  بیانگر  مطالعات،  »یافته  های  کرد: 
سوءتغذیه در بدو پذیرش در بیمارستان  هاست 
که این میزان در هنگام ترخیص از بیمارستان 
افزایش می  یابد؛ البته که میزان بروز سوءتغذیه 
در بیماران بستری در  بخش مراقبت  های ویژه 
بیش از سایر بیماران است. شیوع سوءتغذیه در 
بین بیماران به هنگام پذیرش در بیمارستان در 
حدود ۵۰ درصد گزارش شده است که این آمار 
برای بیماران  بخش مراقبت  های ویژه تا ۶۰ درصد 

نیز گزارش شده است.«
صنایع  و  تغذیه  ای  تحقیقات  انستیتو  رئیس 
غذایی کشور درباره راهکار جلوگیری از بروز 
سوءتغذیه در بیماران بستری خاطرنشان کرد: 
»مشاوره تغذیه و اجرای استراتژی  های تغذیه  ای 
اصولی توسط تیم تغذیه  ای در بیمارستان، منجر 
به کاهش شیوع سوءتغذیه می  شود. از جمله 
دوره  ای  ویزیت  به  می  توان  استراتژی  ها  این 
بیماران توسط متخصصین تغذیه، آموزش کادر 
پرستاری و نظارت بر سیستم خدمات غذایی 

بیمارستان اشاره کرد.«
بیان این  که دریافت کافی غذا در طول  با  وی 

مدت بستری در بیمارستان امری مهم و حیاتی 
برای بیماران به شمار می  آید، هشدار داد: »عدم 
دریافت کافی غذا در بیمارستان توسط بیماران 
منجر به افزایش شیوع و شدت سوء تغذیه می  شود. 
سوء تغذیه بیمارستانی همچنین می  تواند ناشی از 
کیفیت پایین و نامطلوب غذای بیمارستان باشد.«
به گزارش تسنیم، رزاز درباره نقش تغذیه در 
بیماران بستری به خصوص بیماران مبتال به کرونا 
بیان کرد: »سوءتغذیه به صورت یک مشکل جدی 
در  بخش  های مراقبت  های ویژه وجود دارد و 
با پیامدهای نامناسب بیماری همراه است. در 
بستری  بیماران  تغذیه  ای  نیازهای  که  صورتی 
در  بخش های مراقبت  های ویژه به درستی تأمین 
شود احتمال کاهش اتصال به دستگاه ونتیالتور، 
عوارض کمتر، بهبودی و ترخیص سریع  تر را 
در  بخش    سوءتغذیه  داشت.  خواهد  دنبال  به 
تأخیر  دلیل  به  است  ممکن  ویژه  مراقبت  های 
در شروع تغذیه حمایتی )تغذیه با لوله یا تغذیه 
وریدی(، عدم تطابق تغذیه تجویز شده با نیاز 
انرژی  نیاز  بیمار و تاریخچه اخیر تغذیه  ای و 

واقعی بیمار باشد.«

شیوع ۵۰  تا ۶۰ درصدی سوءتغذیه   
بین بیماران بستری در بیمارستان

تخلفات بهداشتی کرونا را 
به۱۹۰ و تخلفات صنفی را 

به۱۲۴ گزارش دهید

مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و 
پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، 
که  اصنافی  از  شکایت  نحوه  درباره 
محدودیتهای  و  بهداشتی  پروتکل های 

اعالمی را رعایت نمی کنند، توضیح داد.
حیدری  محمدحسین  سپید،  گزارش  به 
درباره نحوه شکایت از افراد یا مشاغلی 
همچنین  و  بهداشتی  پروتکل های  که 
محدودیتهای اعالمی را رعایت نمی کنند، 
رعایت  دلیل  به  مردم  از  تشکر  ضمن 
پروتکل های بهداشتی، گفت: »امیدواریم با 
رعایت و دقت بیشتر در رعایت پروتکل ها 
بتوانیم آثار زیانبار این بیماری را کاهش دهیم.«
وی افزود: »در صورتیکه مردم در زمینه رعایت 
پروتکل های بهداشتی در مشاغلی که در سطح 
یک تعریف شدند و باز هستند، مشکالتی را 
مشاهده کردند، حتما با شماره ۱۹۰ تماس 
بگیرند و مسائل بهداشتی مربوط به مشاغل 
باز را به اطالع ما برسانند تا رسیدگی کنیم.« 

حیدری ادامه داد: »از طرفی در صورتیکه 
می خواهند شکایت یا گزارشی درباره ادامه 
فعالیت یا باز بودن سایر مشاغلی که در 
شهرهای قرمز و نارنجی طبق پروتکل نباید 
باز باشند، ارائه دهند، با شماره تلفن ۱۲۴ 
مربوط به وزارت صمت تماس بگیرند تا 
همکاران ما در وزارت صمت پیگیری کنند.«
وی تاکید کرد: »امیدواریم با گزارش های 
مردم درباره تخلفات احتمالی در زمینه 
عدم رعایت پروتکل ها، بتوانیم شرایطی را 
فراهم کنیم تا بهتر بتوان با بحران کووید_۱۹  

مقابله کرد.«ایسنا
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