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رئیس کمیسیون بهداشت مجلس:

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی گفت: »هالل احمر در دانشگاه های علوم 

پزشکی داروخانه راه اندازی کند.«
به گزارش سپید، حسینعلی شهریاری روز چهارشنبه در 
اجالس مدیران و روسای شعب جمعیت هالل احمر 
با اعالم این مطلب اظهار داشت: »هر چند دانشگاه ها 
داروخانه هایی تحت پوشش خود دارند، اما در بیشتر 
دانشگاه ها این امکان وجود ندارد، از این رو می طلبد تا 
هالل احمر در شرایط تحریم کنونی، داروخانه مستقلی 
تحت پوشش خود در هر دانشگاه های علوم پزشکی 
راه اندازی کند.« وی در ادامه با اشاره به گرامیداشت 
چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی گفت: »با وجود 
همه توطئه های دشمنان، ملت ایران با استقامت و 

شجاعت نقشه های دشمنان را نقش بر آب کردند.«
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی با تاکید بر اینکه باید به نظرات مدیران صف 
که از نزدیک با مسائل و مشکالت در تماس هستند 
توجه کرد، افزود: »قطعا در شهرستان های کوچک 
فکرهای جدیدی برای اجرای برنامه ها وجود دارد 

که باید از آنها بهره برد.« شهریاری با بیان اینکه هالل 
احمر کارهای بسیار بزرگی در سطح کشور انجام داده 
است، افزود: »جمعیت هالل احمر نهاد عمومی غیر دولتی 
و مردمی است که اگر انگ دولتی به آن بچسبد از حیطه 
کاری خود خارج خواهد شد. در این سال ها دولت ها 
دید متفاوتی به این نهاد مردمی داشته اند و در کنار آنهایی 
که توجه ویژه ای به این نهاد داشته اند متاسفانه بعضی 
دولت ها نیز انتظاری که از آنها برای توجه به این نهاد 
مردمی می رفت، برآورده نکردند.« وی با اشاره به مشکالتی 
که برای بیمارستان ایرانیان دوبی به وجود آورده اند، گفت: 

»بیمارستان هالل احمر در دوبی زمانی افتخار عرب های 
خلیج فارس بود و آرزوی شیخ های آن منطقه خدمت 
گرفتن در این بیمارستان بود اما متاسفانه اکنون مشکالتی 
را برای این بیمارستان به وجود آورده اند که امیدواریم با 

رایزنی ها این مشکالت مرتفع شود.«
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه هالل احمر سال گذشته کارهای بزرگی در 
سیستان و بلوچستان انجام داده است، گفت: »اجرای طرح 
نذر آب به خصوص در سیستان و بلوچستان که سال هاست 
از نظر تامین آب آشامیدنی با مشکل مواجه است، کاری 

با  بوده است.« وی  احمر  از سوی هالل  ارزنده  بسیار 
اشاره به اینکه یکی از مشکالت مراکز درمانی هالل احمر 
دولتی بودن تعرفه های آن است، خاطرنشان کرد: »با وجود 
استقالل واحدهای درمانی هالل احمر و اعتبار نگرفتن آنها 
از دولت، تعرفه های این مراکز، دولتی محاسبه می شود، 
از این رو ضروری است تا تعرفه های این مراکز همانند 
بیمارستان های خیریه چیزی بین تعرفه خصوصی و دولتی 
باشد.« شهریاری همچنین به تداخالتی که در وظایف هالل 
احمر و بهداشت و درمان در امدادجاده ای وجود دارد، اشاره 
و اظهار داشت: »به نظر می رسد این حوزه ماموریتی، با 

توجه به توان و تخصص باید به هالل احمر واگذار 
شود؛ چرا که این نهاد مردمی امکانات بیشتری برای 

خدمت دهی در این بخش دارد.«
بنابر اعالم روابط عمومی جمعیت هالل احمر، اجالس 
مدیران و روسای شعب جمعیت هالل احمر سراسر 
کشور با هدف مرور چالش  ها و دستاوردهای چهار 
دهه گذشته و نگاهی به چشم انداز آینده این جمعیت 
در حال برگزاری است. در این اجالس دو روزه 500 
نفر از مدیران ستادی و مدیران عامل و روسای شعب 
جمعیت هالل احمر از سراسر کشور حضور دارند تا 
عملکرد ساالنه مراکز جمعیت هالل احمر را در سراسر 
کشور ارزیابی و برنامه های جدید را مطابق با نیازهای 
این مراکز برنامه ریزی کنند. در این اجالس دو روزه 
که هدف اصلی آن حل مشکالت شعب جمعیت 
هالل احمر در دورترین مناطق کشور و مدیریت از 
پایین به باالست شرکت کنندگان به دنبال راهکارهای 
مناسبی برای حل مشکالت ریشه ای، بررسی عملکرد، 
ساختارها، فعالیت ها، تدوین برنامه  ها و خط  مشی  ها، 
جمع  آوری نظرات، انتقادها و پیشنهادها هر یک از 
سازمان  ها، نهادها و استان ها زیر مجموعه جمعیت هالل 
احمر هستند. تمام سازمان  ها، معاونت ها و بخش های تابعه 
جمعیت هالل احمر در این همایش حضور دارند تا با 
تبادل نظر با مدیران عامل و روسای شعب هالل احمر، 
مشکالت و چالش های موجود در استان  ها و شهرستان ها 
را شناسایی کرده، با برنامه  ریزی دقیق راهکارهای متناسب 
را برای رفع آنها بیابند که به طور قطع و یقین این واکاوی 
مشکالت در سطح شعب و شناسایی نیازهای آنها برای 
ارائه خدمات بیشتر و مناسب  تر به آسیب دیدگان ضروری 

و تاثیرگذار خواهد بود.«

اخبــار

سازمان غذا و دارو اعالم کرد

ممنوعیت ورود ۴۶ 
مکمل تغذیه ای

مدیرکل فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و 
دارو گفت: »بر اساس ممنوعیت واردات مکمل های تغذیه ای 

مشابه تولید داخل، واردات ۴۶ مکمل دارویی ممنوع شد.«
واردات  اینکه  به  اشاره  با  خانوی  مهناز  سپید،  گزارش  به 
مکمل های تغذیه ای مشابه تولید داخل ممنوع است، گفت: 
واردات ۴۶ قلم از مکمل هایی که مشابه تولید داخل هستند، 

ممنوع است.
اینکه برای واردات مکمل های  به  با اشاره  ادامه  خانوی در 
تغذیه ای یک سری محدودیت هایی وجود دارد، اما واردات آن ها 
ممنوع نیست، اظهار کرد: »این محدودیت ها شامل ممنوعیت 
واردات مکمل های دارای مشابه داخلی که شامل ۴۶ قلم بوده 

و اجازه ثبت فراورده های وارداتی مشابه داده نشده است.«
مدیر کل فراورده های طبیعی و مکمل سازمان غذا ودارو در 
مورد کنترل سقف قیمت های مکمل ها نیز توضیح داد: »سندیکا 
و اتحادیه های مرتبط در زمینه نظارت بر قیمت مکمل ها با 
دارو  و  غذا  می کنند.سازمان  همکاری  دارو  و  غذا  سازمان 
همچنین در زمینه مصرف مکمل ها نیز، در حوزه کنترل کیفیت 
فرآورده ها مداخله می کند. اما نحوه مصرف عماًل جزو وظایف 
این سازمان نبوده و به حوزه سالمت و درمان مرتبط است.«
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان خانوی در پایان با اشاره 
به اینکه مطابق ماده 12 آیین نامه ثبت مکمل های تغذیه ای، 
توزیع این فرآورده ها صرفًا از طریق شرکت های توزیع کننده 
عنوان  انجام خواهد شد،  دارو  و  دارای مجوز سازمان غذا 
کرد: »عرضه مکمل به مصرف کننده صرفًا از طریق داروخانه 

و بدون نیاز به نسخه پزشک انجام می شود.«

عوارض شایع 
داروهای خواب آور

بی خوابی و سخت به خواب رفتن از جمله مشکالت شایعی 
است که در صورت طوالنی شدن، برای رفع این مشکل روش 
Kرفتار درمانی شناختیL به جای مصرف دارو توصیه می شود. 
همچنین در صورتی که بیمار بی خوابی کوتاه مدت را تجربه 

کند مصرف داروهای خواب آور برای او توصیه می شود.
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، این داروها که حاوی ترکیب های 
خواب آور هستند نباید برای طوالنی مدت مصرف شوند زیرا 
نه تنها با گذشت زمان، بدن به آنها مقاوم می شود بلکه برای 

سالمتی نیز خطرات و عوارضی را به همراه دارند.
برخی از عوارضی که مصرف این داروها می تواند به همراه 

داشته باشد شامل موارد زیر است:

رفتارهای غیرعادی و ناهنجار در خواب 
خواب پریشی به رفتارهایی اشاره دارد که فرد در زمان خواب 
و ناآگاهانه آنها را انجام می دهد. برخی از رفتارهای غیرعادی 
شامل راه رفتن در خواب، خوردن یا حتی کار با شبکه های 
اجتماعی می شود. در مجموع خواب پریشی کامال یک اختالل 
نادر بوده و تشخیص آن به ویژه در افرادی که تنها زندگی 

می کنند سخت تر است.

تاثیر بر سیستم هشدار مغز 
تشخیص  توانایِی  اندکی  ما  مغز  هستیم  خواب  وقتی  حتی 
تهدیدهای بالقوه مانند زنگ خطر سیستم هشدار حریق را دارد 
اما مطالعات تایید می کند که با مصرف داروی خواب، همین 
میزان از توانایی نیز تقریبا از بین رفته و فرد قادر نیست در 
واکنش به محرک های تهدیدکننده از خواب بیدار شود. با این 
حال یک مطالعه تازه از سوی محققان ژاپنی نشان می دهد 
نوعی از داروهای خواب آور هستند که سطح هوشیاری مغز 

را هنگام خواب حفظ می کنند.

ادامه اثرات داروی خواب آور تا روز بعد 
اگرچه تاثیر این قرص ها در به خواب رفتن بیمار حائز اهمیت 
است اما باعث می شود فرد پس از بیدار شدن در روز بعد 
احساس سرحال بودن نداشته باشد. نتایج یک بررسی نشان 
می دهد نزدیک به شش دهم از مصرف کنندگان این قرص ها با 
عوارض جانبی همچون احساس گیجی، سرگیجه و فراموشی 

در روز بعد روبرو هستند.

خطر وابستگی به دارو 
وابستگی  احتمال  خواب آور  قرص های  بلندمدت  مصرف 

جسمی و روحی به این داروها را افزایش می دهد. 
در صورت مصرف این قرص ها برای مدت چند هفته، تصور 
افسردگی و اضطراب  خوابیدن بدون دریافت دارو موجب 

می شود.
به گزارش مدیکال دیلی، در عین حال پزشکان به مصرف کنندگان 
داروهای خواب آور توصیه می کنند از قطع یک باره این داروها 

خودداری کنند و مصرف آن به تدریج کنار گذاشته شود.

هالل  احمر در دانشگاه های علوم پزشکی داروخانه راه اندازی کند

رئیس انجمن علمی تغذیه با شیر مادر ایران گفت: »کودکانی که با شیر 
مادر تغذیه می کنند، ضریب هوشی باالتری دارند اما اگر خانواده مجبور 
به استفاده از شیرخشک هستند از سوپرمارکت ها تهیه نکنند، چون 
ممکن است قاچاق و غیر استاندارد باشد و به نوزادشان آسیب بزند.«

فرید ایمان زاده در آستانه برگزاری چهاردهمین کنگره انجمن تغذیه 
کودکان ایران و سمینار ترویج تغذیه با شیر مادر اظهار داشت: »به لحاظ 
علمی در همه دنیا ثابت شده شیر مادر بهترین تعذیه برای نوزادان و 
کودکان به شمار می رود.« وی افزود: »کودکانی که از شیر مادر تغذیه 
می کنند، 9 درجه ضریب هوشی بیشتری داشته، در آینده وابستگی عاطفی 

و اخالقی بیشتری نسبت به والدین به ویژه مادر دارند.« 
رئیس انجمن علمی تغذیه با شیر مادر ایران ادامه داد: »شیر مادر حاوی 
مواد دفاعی یا آنتی بادی است و سب می شود کودک یا دچار بیماری 
نشود یا اگر شود شدت آن اندک باشد.« ایمان زاده گفت: »کودکانی که 
شیر مادر استفاده می کنند مرگ و میر در آنها کمتر است و  بر اساس 
مطالعات سازمان بهداشت جهانی همه مزایای شیر مادر مورد تاکید و 
تایید قرار گرفته است.« وی با بیان اینکه بانک شیر مادر در تبریز دایر 
شده است،  گفت: »تالش برای راه اندازی این بانک در تهران در حال 
انجام است که البته این مسئله با مشکالت مختلفی از جمله همکاری 
ایران  مادر  با شیر  تغذیه  انجمن علمی  مادران همراه است.« رئیس 

تصریح کرد: »اکثر مادران توانایی شیردادن به فرزند خود را دارند چرا 
که تنها داروهای انگشت شماری همچون داروهای ضد سرطان، لیتیوم و 
داروهای حاوی یدهای رادیو اکتیو در شیردهی می تواند سبب آسیب به 
کودک شوند.« ایمان زاده گفت:  »شیرهای خشک به دلیل اینکه آنتی بادی 
ندارند. نسبت به شیر مادر کودک را در برابر بیماری ها مقاوم نمی کند 
بنابراین چندان توصیه نمی شود. مادران هر چند میزان ان شیر در روزهای 
ابتدایی تولد نوزادشان اندک باشد باید نسبت به شیردهی اقدام کنند.«

وی اظهار داشت: »شیر خشک های ایرانی نسبت به نمونه های خارجی 

بیشتر مورد اعتماد است چرا که برخی از شیرها که از خارج وارد 
می شوند در نگهداری و توزیع آنها ممکن است مشکالتی به وجود 

آید. بنابراین شیر خشک ایرانی بیشتر توصیه می شود.«
رئیس انجمن علمی تغذیه با شیر مادر نسبت به فروش شیر خشک در 
سوپرمارکت ها هشدار داد و گفت: »خانواده ها باید شیر خشک فرزند 
خود را از داروخانه تهیه کنند چرا که ممکن است شیر خشک های 
موجود در سوپرمارکت ها قاچاق باشد و سالمت فرزند آنها را به خطر 
بیندازد. ولی شیرهایی که با مجوز وزارت بهداشت وارد می شوند کامال 
استاندارد است و مجوز مصرف دارد.« ایمان زاده گفت: »شیر گاو برای 
نوزادان می تواند سبب آسیب به آنها شود. بر اساس برخی تحقیقات 
مشخص شده که شیر االغ نزدیکترین شیر به شیر مادر است ولی چون 
تهیه آن به صورت فرآوری شده برای شرکت ها مقرون به صرفه نیست 
تولید نمی شود.« وی تصریح کرد: »زدودن میکروب شیر حیوانات باید 
مکانیزه باشد. این مسئله برای شرکت ها مقرون به صرفه نیست و البته به 
دلیل اینکه تهیه این شیرها به لحاظ بهداشتی مورد تائید نیست مصرف 

آن نیز توصیه نمی شود.«
سمینار ترویج تغذیه با شیر مادر و کنگره تغذیه کودکان و نوجوانان 
سوم تا چهارم بهمن 97 در محل تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی 

کشور برگزار می شود .

انجمن تغدیه در مورد فروش شیرخشک در سوپرمارکت ها هشدار داد

مراقب باشید شیرخشک های قاچاق، سالمت فرزندانتان را به خطر نیندازد

سخنگوی سازمان غذا و دارو در واکنش به گالیه های رییس جمهور 
در خصوص تخلفات شرکت وارد کننده مواد اولیه دارویی گفت: »این 

شرکت وارد کننده مواد اولیه مکمل بوده است.«
به گزارش سپید به نقل از فارس، حسن روحانی رییس جمهور روز 
گذشته در جلسه روز گذشته شورای اداری استان گلستان با انتقاد از 
سوء استفاده عده ای از افراد و شرکت هایی که از ارز دولتی سو استفاده 
کرده  اند اظهار داشت: »عده ای ثبت سفارش کردند و از بانک مرکزی 
پول گرفتند با تیمی از دالل های خارجی هماهنگ کردند، 100 میلیون 
دالر پول گرفتند 50 میلیون دالر جنس وارد کردند و بقیه را وارد بازار 

کردند، قوه قضاییه و دستگاه نظارتی بررسی کند.« 
روحانی اظهارداشت: »همه باید به دولت کمک کنیم دولت ناچار شد 
طرح را عوض کند. ما االن برای کاالهای اساسی ارز ۴200 تومانی 
می دهیم. هفته ای نیست که در دولت حرف نزنم داد نزنم و فریاد 
نکشم، وزیر و معاون وزیر ما هم حریف نمی شود. طرف می رود به 
اسم ماده اولیه یک دارو را وارد کند، می رود ماده ای را می خرد که 3 
ماه از تاریخش مانده است و تاریخش را پاک می کنند. خیانت هایی 

می شود که حتی نمی توان بیان کرد.«
رئیس جمهور گفت: »در یک استان، استاندار، مدیران کل، نمایندگان، 
فرهیختگان و مردم همه دست به دست هم دهیم کشور را نجات دهیم 

و نگذاریم انحراف ایجاد شود.«

دارو نبود، مکمل بوده است!
اما صبح دیروز کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو در واکنش 
به اظهارات رئیسجمهور توضیح داد: »در ارتباط با صحبت های ریاست 
محترم جمهور در خصوص مواد اولیه تاریخ گذشته الزم به ذکر است 
که تخلف مورد اشاره ایشان مربوط به ماده اولیه مورد نیاز تولید مکمل 
تغذیه ای یک شرکت بوده که خوشبختانه با نظارت دقیق سازمان غذا و 
دارو کشف شد و ضمن برخورد با شرکت متخلف، فرآورده مورد نظر نیز 
ریکال شد و محموله ای با ارزش بیش از یک میلیون دالر هم در گمرک با 
این مشخصات، شناسایی شد و اجازه ورود و ترخیص آن صادر نگردید و 
گزارش آن هم به مقامات و مراجع ذیصالح ارجاع شده است.« جهانپور در 
ادامه اظهار داشت: »البته تا جایی که اطالع دارم ارز مورد استفاده این موارد 
مربوط به سال گذشته بوده است و از منابع ارز ترجیحی و دولتی سال 97 
در این خصوص سوء استفاده نشده است.« این سخنان جهانپور در حالی 
است که پیش از این وی در اظهاراتی در مورد تخصیص یا عدم تخصیص 
ارز ترجیحی دولتی به مکمل های تغذیه ای گفته بود مکمل های تغذیه ای، 
رژیمی و ورزشی از ابتدای تغییر مقررات ارزی و تخصیص ارز دولتی به 
دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی، گروه هدف ارز دولتی نبودند و کماکان 
هم نخواهند بود. وی با بیان این مطلب اظهار داشت: »مکمل های تغذیه ای، 
رژیمی و ورزشی، به طور کلی در دسته دارو و کاالی استراتژیک و اساسی 
به شمار نمی روند، بنابراین قیمت آن نیز مشمول کمیسیون قیمت گذاری و 

تخصیص ارز دولتی و ترجیحی نبوده و نخواهند بود و در این خصوص 
اتفاق جدیدی هم رخ نداده است.«

چند سوال!
با توجه به سخنان رییس جمهور و مروری بر واکنش سخنگوی سازمان 

غذا و دارو چند سوال در اذهان عمومی ایجاد می شود.
1 اول اینکه موضوع تخصیص ارز دولتی به کاالهای اساسی از ابتدای 
سال 97 و با تشدید تحریم ها آغاز شد و آیا سال گذشته با توجه به تک نرخی 

بودن، تخصیص ارز دولتی داشته ایم؟
2 دوم اینکه رییس جمهور در اظهارات خود به موضوع تخلف شرکت 
واردکننده مواد اولیه دارو اشاره می کند اما سخنگوی سازمان غذا و دارو 
اعالم کرده که این شرکت واردکننده مکمل بوده و آیا رئیس جمهور از اصل 
داستان بی اطالع است که جهانپور به این صورت موضوع رد و اصالح 

می کند؟
3 سوم اینکه به مکمل های غذایی و دارویی بنا به گفته مسئوالن وزارت 
بهداشت ارزی تعلق نگرفته است، اما سخنگوی سازمان غذا و دارو گفته 
است که تخلف مورد اشاره رییس جمهور مربوط به ماده اولیه مورد نیاز 

تولید مکمل تغذیه ای یک شرکت بوده است.
4 چهارم اینکه چرا پس از گذشت یک سال از تخلف سنگین این شرکت 
واردکننده نام شرکت اعالم نشده و چرا در زمینه برخورد با تخلفات آن 

اطالع رسانی صورت نگرفته است؟ تا مردم فرد متخلف را بشناسند

واکنش سخنگوی سازمان غذا و دارو به صحبت های رئیس جمهور در استان گلستان

ابهاماتی که به ابهامات قبلی اضـافه شد


