
معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی در پیامی به مناسبت هفته 
آگاه سـازی از مقاومـت میکروبـی، مقابلـه با 
مقاومـت ضـد میکروبـی را یـک مسـئولیت 
همگانـی عنـوان و تاکیـد کـرد: »تجویـز غیر 
منطقـی داروهـای ضـد میکروبـی، مصـرف 
خودسرانه یا نادرست این داروها، انباشت 
آن ها در منازل از مشـکالتی اسـت که باید 
بیـش از پیـش مـورد توجـه مـردم و ارائـه 

دهندگان خدمات سـالمت قرارگیرد.«
بـه گـزارش سـپید بـه نقـل از وبـدا، متـن 
پیام حسـین فرشـیدی به شـرح زیر اسـت:
سـال های طوالنی اسـت که داروهای ضد 
میکروبـی شـامل داروهـای ضـد باکتـری، 
ضـد ویـروس، ضـد قـارچ و ضـد تـک 
یاخته هـا بـه عنـوان یـک ابـزار بسـیار مهـم 
و کارسـاز برای درمان بیماری های عفونی 
در انسـان ها، حیوانـات و گیاهـان بـه کار 
رفته اسـت ولی آنچه این موفقیت بشـر را 
تحت الشـعاع قـرارداده نگرانـی از مقاومـت 

میکروبی اسـت.
زمانـی کـه مقاومـت میکروبی اتفاق می افتد 
میکروارگانیسـم دیگـر بـه داروهـا پاسـخ 
عفونت هایـی  زمـان  ایـن  در  نمی دهـد. 
سـخت تر و مقـاوم بـه درمـان ایجـاد شـده، 
خطـر انتشـار، شـدت و مـرگ ناشـی از 
بیمـاری افزایـش می یابـد. برطبـق بـرآورد 
سـازمان جهانی بهداشـت در سـال 2019 
حـدود 1.27 میلیـون نفـر جـان خـود را در 
اثـر مقاومـت بـه داروهـای ضـد میکروبـی 

از دسـت داده انـد. ایـن سـازمان معضـل 
مقاومـت میکروبـی را بـه عنـوان یکـی از 
ده عامل اصلی تهدید کننده سالمت بشری 
اعـالم کـرده اسـت. اهمیـت ایـن موضـوع 
تـا حـدی اسـت کـه شـاخص های ارزیابـی 
میزان مقاومت ضد میکروبی در چارچوب 
اهداف توسـعه پایدار گنجانده شـده اسـت.
بـه  مقاومـت  مهـار  و  کنتـرل  بـرای 
ضـد  داروهـای  سـایر  و  آنتی بیوتیک هـا 
میکروبی در شصت و هشتمین گردهمایی 
سـازمان جهانی بهداشـت در ماه می سـال 
2015 برنامه عملیاتی جهانی طراحی شـد. 
یکـی از اهـداف کلیـدی ایـن برنامه افزایش 

مقاومـت  پدیـده  خصـوص  در  آگاهـی 
همگانـی،  مسـئولیت  اسـت.  دارویـی 
مشـارکت اجتماعـی بـا رویکـرد یکپارچـه 
به سـالمت از ارکان این حرکت به شـمار 
مـی رود. یکپارچـه بـودن بـه آن مفهـوم کـه 
دسـت اندرکاران در حوزه سـالمت انسـان، 
دام و محیـط در قالـب یـک برنامـه جامـع 

مشـترک اقـدام نماینـد.
هفته جهانی آگاه سـازی مقاومت میکروبی 
یـک بسـیج اطالع رسـانی فراگیـر اسـت 
کـه بـه صـورت سـاالنه برگـزار می شـود و 
عمـوم مـردم، سیاسـتگذاران و کلیـه دسـت 
انـدرکاران را بـرای همیـاری در ایـن امـر 

مهـم تشـویق و ترغیـب می کنـد. شـعار 
ایـن هفتـه در سـال جـاری »همـه بـا هـم 
بـرای پیشـگیری از مقاومـت بـه داروهـای 
ضدمیکروبـی« اسـت. آمـوزش، افزایـش 
آگاهـی و فرهنگ سـازی بایـد مـورد توجـه 
قرار گیرد. رسـالت رسـانه ها بسـیار کلیدی 
و مهم اسـت. ضروری اسـت رسـانه ها با 
برنامـه واحـد و همـگام بـا مسـئولین پویایی 

ایـن حرکـت را تـداوم بخشـند.
از آنجائی که در این حرکت محیط زیست 
سـالم حائـز اهمیـت اسـت، مدیریـت کلیـه 
پسـماندها اعـم از پسـماندهای پزشـکی، 
کشـاورزی، صنعتـی و خانگـی بایـد مـورد 
توجه مسئولین قرار گرفته و آحاد مختلف 

جامعه نیز دعوت به مشـارکت شـوند.
تجویز غیرمنطقی داروهای ضد میکروبی، 
مصرف خودسرانه یا نادرست این داروها، 
انباشـت آن ها در منازل از مشـکالت مهم 
در ایـن امـر اسـت کـه می بایسـت بیـش از 
پیـش مـورد توجـه مـردم و ارائـه دهنـدگان 

خدمات سـالمت قرارگیرد.
پژوهش هـای کاربـردی در رابطـه بـا اثـرات 
مقاومـت ضـد میکروبـی، پیامد هـا و نحـوه 
مقابلـه بـا آن در کنتـرل ایـن فوریـت گام 

موثـر و اساسـی خواهـد بـود.
مقابلـه بـا مقاومـت ضـد میکروبـی یـک 
مسـئولیت همگانی اسـت. برای مسـئولین، 
ارائـه دهنـدگان خدمـات سـالمت و همـه 
آحاد جامعه که در این امر خطیر بهداشتی 

می کوشـند توفیـق روزافـزون خواسـتارم.

مقابله با مقاومت ضد میکروبی یک مسئولیت همگانی است
معاون بهداشت وزارت بهداشت:
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گفـت:  دارو  و  غـذا  سـازمان  رئیـس 
»جمـع آوری دارو از سـطح عرضـه یـک 
امر معمول و طبیعی در روند واردات است 
و کنترل کیفیت آن به دلیل حساسـت های 
زیـاد در جهـت حفـظ سـالمت مـردم انجام 

می شـود.«
بـه گـزارش سـپید، سـید حیـدر محمـدی 
در گفت وگـو بـا فـارس اظهـار کـرد: »در 
راسـتای رفـع کمبـود آنتی بیوتیـک، یـک 
محموله وارداتی شامل 6 نوع آنتی بیوتیک 
از کشـور هنـد وارد کشـور شـد کـه یـک 
سری از 5 سری ساخت کوآموکسی کالو 
وارداتی، مغایرت میزان ماده موثره داشـت 
کـه تاییـد مصـرف نگرفـت و بـه اصطـالح 

ریکال شـد.«
وی افزود: »یک سـری آزمایش ها پیش از 
ارسـال دارو در کشـور مبدأ انجام می شـود 
و پس از ورود دارو، در کشـور مقصد هم 

آزمایشـات مجـدداً انجـام می شـود، زیـرا 
ممکن است در هنگام حمل و نقل ساختار 
دارو تغییـر پیـدا کنـد و اثـر درمانـی خـود 

را از دسـت بدهد.«
رئیـس سـازمان غـذا و دارو بیـان کـرد: 
از  سـری  یـک  ایـن  در  کـه  »مشـکلی 

کشـور  بـه  وارداتـی  آنتی بیوتیک هـای 
وجـود داشـت، تقصیـری متوجـه شـرکت 

نیسـت.« واردکننـده 
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه آنتی بیوتیک هـای 
جمع آوری شـده مشـکل میکروبی نداشت، 
افـزود: »هیـچ خطـری سـالمت مـردم را 
تهدیـد نمی کنـد و تنهـا یـک مـورد از سـری 
ساخت وارداتی مغایرت ماده موثره داشته 
که ممکن اسـت اثربخشـی دارو را کاهش 
دهـد و تـا صـدور نتیجـه نهایـی آزمایش ها، 

مجـوز توزیـع آن هـا داده نخواهـد شـد.«
وی بـا اشـاره بـه آزمایـش مجـدد بـرای 
داروهـای جمـع آوری شـده، اظهـار کـرد: 
»در صورتـی کـه جـواب ایـن آزمایش مورد 
تاییـد باشـد داروهـا مجـدداً بـه داروخانه ها 
توزیع و در غیر این صورت داروها امحاء 
و بـه شـرکت صادرکننـده اعـالم خسـارت 

می شود.«

رئیس سازمان غذا و دارو:

داروهای جمع آوری شده مشکل میکروبی نداشت


