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مدیرکل فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو:

مدیرکل فرآورده های غذایی و آشامیدنی 
سازمان غذا و دارو گفت: »ایران تنها کشور 
منطقه با چراغ راهنمای تغذیه ای بر روی 

محصوالت غذایی است.«
مدیرکل  مفید،  وحید  سپید،  گزارش  به 
فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان 
غذا و دارو در گفتگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، درباره برخی اقدامات در حوزه غذا 
اظهار کرد: »ما در سازمان غذا و دارو اصالح 
الگوی مصرف تغذیه جامعه را در دستور 
کار قرار دادیم، چراکه اگر بیماری های 
غیر واگیر کنترل نشود عوارض بسیاری 
گریبان گیر سالمت جامعه خواهد شد.«
به  ایمنی سالمت  »نشان  داد:   ادامه  وی 
محصوالت فراسودمند برای سالمت افراد 
اعطا می شود همچنین غنی سازی مواد 
غذایی با ویتامین D، آهن و اسیدفولیک 
را اجرایی کردیم تا از کمبودهای احتمالی 

این مواد مغذی جلوگیری کنیم.«
مفید اظهار کرد: »به عنوان اولین کشور 
یا مدیترانه شرقی چراغ  امرو  در منطقه 
و  کردیم  ایجاد  را  تغذیه ای  راهنمای 
قند،  انرژی،  شامل  رنگی  برچسب های 
و  ترانس  اسیدهای چرب  و  چربی کل 
نمک شاخص هایی هستند که در چراغ 
و  سبز  رنگ  سه  به  تغذیه ای  راهنمای 

مواد  در  شاخص ها  میزان  نشان دهنده  قرمز  و  زرد 
هستند.« غذایی 

مدیرکل فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا 
و دارو ادامه داد: »انرژی مورد نیاز با توجه به سن 
و شرایط افراد متفاوت است و به همین دلیل روی 
چراغ راهنمای تغذیه ای به صورت رنگی نشان داده 
نمی شود، اما میزان انرژی دریافتی از ماده غذایی فرآورده 
شده در چراغ راهنمای تغذیه ای درج می شود.« مفید 
سبز  رنگ  به  قند  دارای  محصولی  »اگر  کرد:  اظهار 
باشد یعنی این محصول غذایی از نظر میزان قندی که 

وارد بدن می کند کاماًل بی ضرر است و فرد می تواند 
آن را مصرف کند.«

وی بیان کرد: »رنگ زرد در چراغ راهنمای تغذیه ای 
نشان از آن است که این محصول را باید با احتیاط 
و  است  هشداردهنده  قرمز  رنگ  و  کرد  مصرف 
چربی  و  قند  دارای  یا  باال  سنین  در  که  افرادی  به 
زیادی هستند مصرف مواد غذایی با چراغ راهنمای 
تغذیه ای با شاخص های قرمز رنگ توصیه نمی شود، 
همچنین در صورتی که محصولی نمک باالیی داشته 
محصول  آن  از  نباید  خون  فشار  به  مبتالیان  باشد، 

کنند.« استفاده 

فشارخونی ها و دیابتی ها با این توصیه ها مواد 
غذایی خریداری کنند

مفید اظهار کرد: »صنعت غذا به سازمان غذا و دارو کمک 
زیادی کرده است، توقع ما این بود که بسیاری از مردم 
از این برچسب ها برای خرید مواد غذایی استفاده کنند، 
اما آن میزان که انتظار داشتیم مردم از این چراغ راهنمای 
تغذیه ای استفاده نمی کنند، اما باید توجه داشت که توجه 
به چراغ راهنمای تغذیه ای در بیماران فشار خونی و دیابتی 
بسیار کمک کننده است و این بیماران برحسب میزان نمک 
و قند درج شده در چراغ راهنمای تغذیه ای می توانند 
فرآورده غذایی را خریداری کنند.« مدیرکل فرآورده های 

غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو بیان 
کرد: »وقتی مردم بر اساس چراغ راهنمای 
تغذیه ای محصوالتی را که دارای قند، نمک 
و چربی به رنگ سبز هستند خریداری 
کنند، در این صورت تولیدکنندگان نیز 
به سمت تولید محصوالتی می روند که 
میزان نمک، چربی و قند در آنها بسیار 
کم باشد.« مفید اظهار کرد: »ما نرم افزاری 
طراحی کردیم تا تولید کننده وقتی ترکیبات 
محصول را در این نرم افزار وارد می کند 
نرم افزار خود چراغ راهنمای تغذیه ای را 
به  تولیدکننده می تواند  و  نشان می دهد 
سادگی آن را روی محصول درج کند.« 
وی افزود: »دفتر سازمان بهداشت جهانی 
ایران طرح چراغ راهنمای تغذیه ای  در 
عنوان  به  منطقه  کشورهای  سایر  به  را 
الگو معرفی می کنند و در اجالس وزرای 
بهداشت کشورهای منطقه امرو که در مهر 
ماه برگزار می شود، یکی از طرح هایی که 
برای معرفی و الگو برداری سایر کشورها 
معرفی خواهد شد چراغ راهنمای تغذیه ای 
روی فرآورده های غذایی است.« مدیرکل 
فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان 
غذا و دارو با اشاره به برچسب راهنمای 
و  کردنی  سرخ  روغن  روی  تغذیه ای 
روغن  »در  گفت:  آفتاب گردان،  روغن 
آفتاب گردان اسید چرب ترانس آن صفر است و فقط 
درصد چربی آن به رنگ قرمز نشان داده می شود، اما 
روغن سرخ کردنی اسید چرب ترانس آن زرد رنگ 
است و این پیام را می رساند که باید در مصرف روغن 
سرخ کردنی باید احتیاط کرد.« مفید یادآوری کرد: »به 
این  به  غذایی  مواد  مصرف  در  می کنیم  توصیه  مردم 
چراغ راهنماهای رنگی تغذیه ای توجه کنند چراکه منشأ 
مانند دیابت، فشار  بیماری های غیر واگیر  از  بسیاری 
خون، بیماری های قلبی و عروقی ناشی از مصرف مواد 

غذایی است.«

اخبــار

نمک دریا عامل بروز 
بیماری های عفونی می شود

و  دریا  نمک  مضرات  به  اشاره  با  ایران  تغذیه  انجمن  مشاور 
نوع  این  به مصرف  توصیه  درباره  تبلیغات گمراه کننده  برخی 
نمک، گفت: »یکی از عوارض جدی مصرف نمک زیاد، پوکی 

و نرمی استخوان است.«
به گزارش سپید، برلیانت بزرگمهر در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به تبلیغات گمراه کننده نوعی نمکی با عنوان »نمک دریا« و با 
تأکید بر مصرف نمک تصفیه شده یددار، گفت: »افرادی که در 
نقاط کوهستانی زندگی می کنند به دلیل اقلیم خاص زندگی خود 
نیاز به منابع ید بیشتری دارند. طی قرن ها با بارش برف و باران 
در مناطق کوهستانی ید موجود در خاک شسته شده و افراد در 

معرض گواتر ناشی از کمبود ید قرار می گیرند.«
وی افزود: »بهترین منبع تأمین ید، ماهی و محصوالت دریایی 
است؛ البته به شرط آنکه این محصوالت از دریا بوده و پرورشی 
نیاز، مصرف نمک  ید مورد  تأمین  راه دیگر  نباشند. همچنین 

یددار است.«
برخالف  دریا  »نمک  گفت:  رژیم درمانی  و  تغذیه  مشاور  این 
آنکه ادعا می شود حاوی مقادیر زیادی ید است، اما در پروسه 
استخراج آن از دریا مقدار زیادی از ید موجود در آن تبخیر 
می شود؛ بنابراین ید موجود در آن به حدی نیست که نیاز بدن 
را تأمین کند. همچنین این نمک به دلیل آلودگی آب ها می تواند 
باعث بروز بیماری های عفونی یا شیمیایی شود؛ چراکه فرآیندی 

در جهت استریل شدن آن صورت نمی گیرد.«
بزرگمهر ادامه داد: »گاها هنگامی که غذا شور است، می گویند 
غذا خوش نمک شده؛ درحالی که این بسیار جمله غلطی است که 
باعث تشدید عادات غذایی غلط می شود. مصرف نمک زیاد که در 
ایران نیز بسیار رواج دارد باعث بروز بیماری های قلبی_عروقی، 
دفع کلسیم و… می شود. مصرف نمک زیاد باعث دفع کلسیم 
از طریق کلیه ها می شود که در نتیجه آن بروز بیماری راشیتیسم 
در کودکان، نرمی استخوان در نوجوانان و پوکی استخوان در 

بزرگساالن مشاهده می شود.«
وی در پایان، مصرف سبزیجات و میوه های حاوی پتاسیم را 
از عوامل مؤثر در کاهش میزان فشارخون معرفی کرد و گفت: 
باید  نیست و  به تنهایی کافی  این مواد خوراکی  »البته مصرف 
برای پیشگیری از ابتالء به فشارخون، به رژیم غذایی نیز توجه 

کافی داشت.«

ایران دومین تولیدکننده
دستگاه ضدعفونی کننده 

نور مرئی در جهان
 مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان گفت: »ایران دومین تولیدکننده 

پنل روشنایی و ضدعفونی کننده ایمن در جهان است.«
 به گزارش سپید به نقل از ایرنا، سیدیاسر حسینی به کاربردهای 
پنل روشنایی و ضدعفونی کننده ایمن اشاره کرد و افزود: »این 
دستگاه دارای کاربردهایی مانند روشنایی محیط کار و بیمارستان، 
ضدعفونی کننده سطوح و هوا، از بین برنده عوامل عفونت های 
و  اطفال  نوزادان،  پوست  و  ایمنی چشم  ارتقاء  و  بیمارستانی 

بزرگساالن است.«
وی اظهار داشت: »این دستگاه تمامی استانداردهای الزم ازجمله 
ایمنی پرتوی، ایمنی زیست پرتوی، سازگاری الکترومغناطیسی در 
تجهیزات پزشکی و میکروب کشی را اخذ کرده است.« مدیرعامل 
شرکت دانش بنیان تولیدکننده پنل روشنایی و ضدعفونی کننده با 
اشاره به اینکه المپ نوری میکروب کشی دارای گواهینامه ثبت 
اختراع است، گفت: »فعالیت بر روی این دستگاه از سال 94 
آغاز و در سال 95 ثبت اختراع شده و پس از طراحی توسط 

محققان این شرکت، به تولید انبوه رسیده است.«
حسینی، قیمت ارزان را مهم ترین مزیت دستگاه ایرانی نسبت 
به مشابه خارجی آن اعالم کرد و افزود: »قیمت دستگاه حدود 
یک پنجم نمونه های خارجی و کیفیت این دستگاه در حد مشابه 
آمریکایی است.« وی اظهار داشت: »اکنون برای ضدعفونی کردن 
بیمارستان ها از مواد شیمیایی یا المپ های UV استفاده می کنند 
که این کار برای بدن مضر است، وقتی از این موارد استفاده 

می شود، حدود 8 ساعت کسی نباید در محیط قرار داشته باشد.«

ایران تنها کشور دارنده چراغ راهنمای تغذیه  است

 دستگاه ایرانی اتوکالو FLASH 22 یا استریل کننده سریع رومیزی تجهیزات بیمارستانی که با تالش 
جمعی از محققان کشورمان طراحی و تولید شد، پس از تولید صنعتی روانه بازار شده است.

 به گزارش سپید، مدیرعامل شرکت تولیدکننده دستگاه با اعالم این خبر اظهار داشت: »پس از حدود 3۰ 
ماه فعالیت پژوهشی محققان این شرکت، توانستیم این دستگاه را پس از طراحی به تولید انبوه برسانیم.«
وحید محمودیان، زمان کوتاه برای میکروب زدایی تجهیزات بیمارستانی را ازجمله مزیت های این دستگاه 
اعالم کرد و گفت: »اتوکالوهای مشابهی در دنیا ساخته شده که ازجمله می توان به نمونه آلمانی اشاره 
کرد. این دستگاه در مدت زمان 11 دقیقه تجهیزات را استریل می کند، اما دستگاه ایرانی فقط در زمان 

شش دقیقه تجهیزات را میکروب زدایی می کند.«
وی ارتقا مراقبت های بهداشتی بعد از عمل و کاهش مدت حضور بیماران در بیمارستان ها و افزایش 
زمان بهبودی آنان را از دیگر مزیت های این دستگاه اعالم کرد و گفت: »این دستگاه با مزیت هایی که 

دارد می تواند بین 1۰ تا 15 درصد ظرفیت پذیرش بیماران در مراکز درمانی را افزایش دهد.«
اقصی  در  بیمارستانی  ما حدود 12۰ هزار تخت  بهداشت،  آمار وزارت  اساس  »بر  افزود:  محمودیان 
نقاط کشور داریم که درواقع نصب و استفاده از این دستگاه در مراکز درمانی، به معنی افزایش ظرفیت 
این دستگاه  این دستگاه گفت: »قیمت تمام شده  به قیمت  با اشاره  بیمارستانی است.« وی  تخت های 

یک سوم مشابه آلمانی است و همچنین کیفیتی در حد نمونه های خارجی دارد.«
مدیرعامل شرکت تولیدکننده دستگاه حداقل دستگاه های اتوکالو مورد نیاز داخل کشور را حدود 3 هزار 
دستگاه اعالم کرد و به ایرنا گفت: »هرچند کشورهای همسایه به این دستگاه نیاز دارند اما ما در مرحله 

اول قصد داریم نیاز داخل کشور را تأمین کنیم و بعد به دنبال صادرات آن خواهیم بود.«

نخستین دستگاه ایرانی استریل سریع تجهیزات بیمارستانی به تولید انبوه رسید

رشد تکنولوژی و امکان بهره گیری از علم در جهت تعویض اندام انسان 
اگرچه امری شایع در دنیای امروز است، منتهی اگر به درستی از آن استفاده 

نشود؛ موجب خسارات جبران ناپذیر می شود .
به گزارش سپید به نقل از سالمت نیوز، تعویض کامل مفصل زانو از 
آن دست اعمال جراحی است که در یک دهه اخیر رشد چشمگیری 
یافته است. اگرچه به دالیل نامعلوم هنوز وزارت بهداشت، آماری از 
این جراحی ها در سطح کشور ارائه نداده است، اما اقدام سازمان تأمین 
اجتماعی در تهیه گایدالین تعویض مفصل زانو جهت کنترل جراحی های 

غیرضرور می تواند بیانگر آن باشد که نگرانی هایی ایجاد شده است.
با  فیزیکی در گفتگو  توانبخشی و طب  رحمت اهلل حافظی، متخصص 
رادیو سالمت، ضمن تأیید این مسئله عنوان کرد: »تا سر حد امکان با 
اصالح سبک زندگی و کنترل وزن و مراقبت های پیشگیری و درمان های 
حمایتی از مفصل زانو مراقبت کرد و به نقل از استادش گفت: بدترین 

مفصل طبیعی از بهترین مفصل مصنوعی؛ بهتر است.«
حافظی با انتقاد از نبود گزارش جامع از میزان جراحی های تعویض مفصل 
زانو در ایران گفت: »گایدالین ها تدوین شده، اما به دالیل نامشخصی اجرا 

نمی شود و اقدام ارزنده تأمین اجتماعی در اجرای گایدالین ها متعلق به 
مراکز خودشان است و در سطح کشور اجرا نمی شود.«

حافظی خواستار انتقال بحث گایدالین ها از وزارت بهداشت به وزارت 
تعاون و به عهده بیمه ها شد. حافظی توجه جدی به مقوله پیشگیری 
و اصالح سبک زندگی تا جایی که در حد امکان عمل تعویض مفصل 

زانو صورت نگیرد ؛ الزم دانست.
محمدتقی خسروانی مقدم، متخصص ارتوپدی و رئیس بیمارستان معیری 
بیشتری  نظارت  نیازمند  زانو  مفصل  تعویض  »بحث  است:  معتقد  نیز 
برای تعیین اندیکاسیون و جلوگیری از اعمال جراحی غیرضرور است.«
وی با ابراز نگرانی از تعویض های مجدد، مفصل مصنوعی گفت؛ »در 
سال های اخیر مراجعات برای تعویض مجدد مفصل مصنوعی افزایش 
یافته و این عالوه بر نگرانی نیازمند آن است که مثل کشور آلمان مراکز 
تخصصی تعویض مجدد مفصل مصنوعی دایر شود.« خسروانی مقدم نقد 
مجری برنامه را در نبود مرجع نظارتی برای تدوین شاخص های استاندارد 
عمل  انجام  در  درمانی  مراکز  فیزیکی  و  علمی  تعیین صالحیت  برای 

جراحی تعویض کامل مفصل زانو یا اصطالحًا )TKR( را تأیید کرد.

رحمت اهلل حافظی:

وزارت بهداشت گزارش جراحی های تعویض مفصل زانو را بدهد


