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 دکتر رس�ول ديناروند
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؟ آقای دکتر؛ اگر بخواهیم نیم نگاهی به سلال گذشلته 
داشته باشیم، چه تصویری از سال ۹2 برای شما بیشتر جلوه 

می کند؟
در رابط��ه با س��ال گذش��ته باید بگوی��م با زحم��ات فراوانی که 
همه دس��ت اندرکاران نظام دارویی کش��ور کشیدند سال ۹۲ با تمام 
س��ختی هایش، در نهای��ت با موفقیت ختم به خیر ش��د و در حوزه 
دارو توانس��تیم آرامش الزم را ایجاد کنیم. س��ال گذشته در چنین 
زمانی صدها قلم کمبود دارویی داشتیم. نگرانی های جدی در رابطه 
با مواجهه منطقی با بحران دارویی در میان مسئوالن اجرایی کشور 
دیده می ش��د. با این حال با مصوبات مؤثر و اجماع نظرات راهبردی 
توانس��تیم پس از صد روز، حوزه طوفان زده دارو را به ساحل آرامش 
نزدیک کنیم و کمبودها را به حداقل  برسانیم. نیمه اول امسال شرایط 
دارویی پایدار ش��د، همه توانس��تند ثبات را در ح��وزه دارو ببینند. 
کمترین افزایش قیمت را در تجهیزات پزش��کی و دارو داشتیم. در 
ابتدای تش��کیل دولت، نظرسنجی های صورت گرفته بیانگر این بود 
که دارو در اولویت مس��ائل حوزه سالمت قرار دارد، اما اآلن به لطف 
خدا و همراهی همه گروه های مختلف حوزه س��المت، نظام دارویی 

کشور از حالت بحران و چالش خارج شده است.
؟ انتظارات شما از جامعه داروسازان کشور چیست؟

طبیعی اس��ت ک��ه به امید پیش��رفت در فعالیت هایم��ان از جامعه 
داروس��ازی چند انتظار اساسی دارم. اولین آن تالش برای ارتقای داروی 
ایرانی اس��ت. داروی ایرانی نباید زیر سؤال برود. صنعت داروسازی باید 

تمام توان خود را در این مس��یر بس��یج کند. البته بنده خوب 
میدان��م ای��ن کار برنامه درازم��دت می خواهد و ب��ا برنامه 

کوتاه مدت یکی دو س��ال حل نمی ش��ود، ام��ا انتظار این 
است که مردم در یک فرایند یک ساله به صورت ملموس 
احساس کنند که چرخ صنعت داروسازی کشور با سرعت 
به سمت پیشرفت در حرکت است. به هرحال مردم باید 
بتوانند به داروی ایرانی به صورتی معنادار اتکا کنند و این 

اعتماد با بخشنامه و اجبار پدید نمی آید، بلکه با تالش علمی 
و رعایت مراحل کنترل کیفیت باید به این مه م رس��ید. مسئله  

دیگری که بنده روی آن تأکیددارم ثبات در بازار دارو است، به این معنا 
که کمبود دارو و جهش قیمت نداشته باشیم و همچنین قیمت ها را به 
سمت کاهش پیش ببریم. در این بخش هم باید به خوبی پاسخگو باشیم. 
البته قصد نداریم که به تولید آس��یبی برس��د و قطعاً صنعت داروسازی 

کشور باید سودآور باشد تا هزینه های خود را تأمین کند.
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؟ کارشناسلان و صاحب نظلران دارویی کشلور 
اعتقاددارنلد که تحلوالت خوبی در زملان مدیریت 
جنابعاللی رخ داده اسلت، املا بعضی از ملردم هنوز 
نگران افزایش قیمت دارو هسلتند. چه پاسخی برای 
آن ها دارید؟ آیا قیمت دارو در نیمه دوم سال افزایش 

می یابد؟
 بنده به عنوان رئیس س��ازمان غ��ذا و دارو اعالم می کنم 
نه تنها دارو افزایش قیمت نخواهد داشت بلکه قیمت داروهای 
وارداتی به طور چش��مگیری کاهش هم خواهد داش��ت. در 
س��ازمان غذا و دارو همه متفق القول هس��تیم که دارو باید 
قیمتی منطق��ی و مبتنی بر قیمت های منطقه ای داش��ته 
باشند. با ش��رکت های چندملیتی مالقات هایی داشته ایم و 
نتایجی خوبی هم حاصل شده که بعضاً ۴۰ و حتی ۵۰ درصد 
نیز کاهش قیمت داروها را شاهد بوده ایم. ما باید تالش کنیم 
تا این گونه برنامه ها نهادینه شود. البته هرچند برنامه ای برای 
افزایش قیمت دارو نداریم، اما در مورد آن دسته از داروهای 
تولید داخل که زیان ده هستند، اصالح قیمت خواهیم داشت.

؟ اولویت جنابعالی در تأمین دارو با واردات است 
یا تولید داخل؟

واردات دارو را نمی ت��وان به طور کام��ل قطع کرد، چون 
حق بیمار باید رعایت شود؛ اما در کشوری که توانایی علمی 
دارد، بی انصافی است که سیستم درمانی اش به فراورده های 
وارداتی متکی باشد. یکی از مهم ترین رویکردهای ما تمرکز 
ب��ر حمای��ت از تولید داخل اس��ت. باید میزان دسترس��ی 
فرآورده ه��ای وارداتی را کنترل ک��رده و از تولیدات داخلی 
حمایت کنی��م. البته این مهم باید ب��ه نفع رعایت کیفیت 
و اس��تاندارد باشد. س��عی می کنیم برای مواد اولیه داخل و 
فراورده های ساخت داخل عرصه رقابت با خودشان را ایجاد 

کنیم.
؟ بنابرایلن حمایلت از تولید داخلل را از دریچه 

کنترل هزینه های سالمت دنبال می کنید؟
در برخی کش��ورها هزینه های سالمتشان بسیار سرسام 
آور است اما شاخص های سالمت آن ها خیلی هم باال نیست؛ 
بنابراین با باال بردن میزان مصرف دارو و تجهیزات پزش��کی 
نمی توانیم منتظر باال رفتن شاخص های سالمت باشیم. در 
ح��ال حاضر کمتر از ۶ درص��د تولید ناخالص ملی ما صرف 
سالمت می شود؛ بنابراین در مورد کنترل هزینه های سالمت 
باید بتوانیم موفق عمل کنیم تا هزینه های بی فایده و القایی 
کم ش��وند. سیاست های کلی س��المت ابالغی مقام معظم 
رهبری در بند ۵ نیز بر تجویز منطقی دارو تأکید دارد؛ یعنی 
چه تجویز دارو و چه تجهیزات پزشکی باید مبتنی بر اصول 
علمی، راهنماهای بالین��ی و رعایت اخالق و رفتار حرفه ای 
باشد. قس��مت اصلی این بند در واقع تأکید بر جلوگیری از 

زایش هزینه های ملی و مردمی دارد.
؟ رابطله جنابعالی با انجمن هلای صنفی چگونه 
است؟ آیا به بلوغ انجمن های تخصصی اعتماد دارید؟

به صراحت می گویم که قطعاً عقل جمعی بهتر و جامع تر 
از نظ��رات فردی و درون س��ازمانی اس��ت. ما ب��ا همه آن ها 
به صورت مستمر جلساتی داریم و آن ها هم به خوبی می دانند 
ما گوش شنوا برای شنیدن پیشنهاد ها و انتقادات انجمن ها و 
اتحادیه ها داریم و بی شک آرا و نظرات آن ها در تصمیمات ما 
نقش مؤثر خواهد داشت. تشکل ها هرکجا که فکر می کنند 
ما در حال عبور از یک مسیر اشتباه هستیم باید تذکر بدهند. 
ما سعی می کنیم سیاس��تمان سیاست اغنایی باشد. انتظار 
می رود س��ندیکای داروس��ازان، اتحادیه پخش، تشکل های 
واردکنندگان و دیگر دوس��تان باهم تعامل کنند و سیاست 

ما برآیند نظرات همه صنعت داروسازی باشد.
؟ به نظر جنابعالی تخلفلات در حوزه دارو به چه 

شکل ممکن است صورت بگیرد؟
داروی قاچاق، دارویی است که مجوز ندارد؛ بنابراین، اگر 
تخلفی صورت گرفته باشد در دستگاه دولتی، تخلفش باید 
از این نوع باشد که چرا مجوز واردات به آن دارو نداده است. 

چون کاالی قاچاق، کاالیی اس��ت که مجوز واردات ندارد و 
در م��ورد دارو، ما باید مجوز بدهیم که وارد بش��ود. دارویی 
که مجوز س��ازمان غذا و دارو را ندارد، یعنی اینکه سازمان با 
واردات آن مخالف بوده و قطعاً برای آن دالیلی وجود داشته 
اس��ت. اینجا نمی توان فکر کرد خیلی تخلف صورت گرفته 
اس��ت، بلکه تخلفی که صورت می گیرد برعکس این است؛ 
یعنی، تخلف در مورد داروهایی اس��ت که مجوز دارند و وارد 
شده اند اما ثبت نش��ده اند. نمونه هایی داریم که سازمان غذا 
و دارو و وزارت بهداش��ت به آن ها مج��وز داده اند اما فرایند 
ثب��ت را طی نکرده اند و از این موارد در س��ال های ۹۰ و ۹۱ 
و به خصوص نیمه اول س��ال ۹۲، نمونه ه��ای زیادی داریم. 
فرآورده هایی که بدون اینکه مراحل ثبت را طی کنند، وارد 
کش��ور ش��ده اند و آن هم با مجوز. به نظر من در مورد این ها 
حتی اگر سوءنیتی هم نبوده، باالخره یک تخلف است و دلیل 
آن ه��م کمبودهای دارویی بوده اس��ت؛ یعنی وقتی کمبود 
دارویی بوده اس��ت، گفته اند از هر ج��ای دنیا دارو را بیاورید 
و من خودم ش��نیدم از یکی از همین وزرای قبلی که گفت 
من دس��ت قاچاقچیان را می بوسم اگر کمبودهای دارویی از 

هر طریقی تأمین شود.
؟ آیا شلما وجود مافیای دارو در کشلور را تأیید 
می فرماییلد؟ آیا می تلوان موضوع قاچلاق دارو را با 

موضوع مافیای آن مرتبط بدانیم؟
من فکر می کنم در ایران استفاده از کلمه مافیا را زیاد به 
کار می بریم و این به خاطر این اس��ت که چون شفاف اداره 
نمی شود و قوانین برای همه حاکم نیست؛ مردم و مسئوالن 
از این واژه زیاد اس��تفاده می کنن��د و کلمه مافیا فقط برای 
دارو استفاده نمی شود. به نظر من وقتی زیادی از کلمه مافیا 
استفاده می کنیم، بنابراین هر نوع تخلفی را مافیا می گوییم؛ 
اما آنچه مسلم است اینکه، در حوزه دارو حتماً تخلف، قاچاق، 
سوءاستفاده و... وجود دارد، اما لزوماً یک تخلف سازمان یافته 
مافیایی نیست؛ یعنی بر اساس تعریف بین المللی مافیا، این 
تخلفات را نمی توان مافیا نام گذاشت؛ اما اگر اسم هر تخلف یا 
سوءاستفاده و رانتی را مافیا بگذاریم، مثل همه جای دنیا در 
ایران هم وجود دارد. چون مطمئناً هنوز با شفافیت و رعایت 
کامل قانون فاصله داریم. چون اگر قرار بود این ها به طور صد 
درصد درس��ت باش��د، نباید این همه قاچاق در کشور اتفاق 
می افتاد. نه تنها در مورد دارو که در مورد هر کاالی دیگری.

؟ در نقطه مقابل کاالهای سالمت محور، کاالهای 
آسیب رسان به سالمت قرار دارند، برنامه سازمان غذا 

و دارو در رابطه با این اقالم چیست؟
کارگروهی با عضویت دستگاه های ذی ربط تشکیل شده 
است که به منظور ارتقاء و بهبود سالمت جامعه، برای وضع 
عوارض و افزایش مالیات کاالهای آسیب رس��ان به س��المت 
تصمیم گی��ری نمایند. این کارگروه با مش��ارکت واحدهای 
مختلف وزارت بهداشت ازجمله سازمان غذا و دارو، معاونت 
بهداش��ت، اداره نظارت بر معاونت بر مواد غذایی، انس��تیتو 
تحقیقات تغذی��ه، دفتر بهبود تغذیه جامع��ه و نمایندگان 
دس��تگاه های ذی ربط تاکنون جلس��ات متعددی به منظور 
اجرای برخی از تکالی��ف برجای مانده از قانون برنامه پنجم 
توس��عه به خصوص ماده ۳۷ قانون این برنامه که مربوط به 
این کاالهای بوده، برگزار کرده است. از نظر وزارت بهداشت 
فهرس��ت کاالهای آسیب رسان به س��المت احراز شده است 
که آسیب رسان بودن برخی از این کاالها از جمله دخانیات 
و نوشابه های گازدار قطعی اس��ت. وزارت بهداشت به زودی 
فهرست اسامی این کاالهای را به دستگاه های ذی ربط اعالم 
می کند و پس از تأیید قطعی آسیب رس��ان بودن این کاالها 
در کمیته تشکیل شده، فهرست آن ها اطالع رسانی عمومی 
خواهد شد. در حال حاضر مالیات ارزش افزوده برخی از آن ها 
حدود ۸ درصد است که این عوارض باید به دو برابر یعنی تا 
۱۶ درصد افزایش یابد. ایجاد محدودیت برای تبلیغات آن ها 
نیز یکی دیگر از اقدامات اجرایی برای ماده ۳۷ قانون برنامه 

پنجم توسعه خواهد بود.

برخ�ى فع�االن 
اقتص�ادى 

اعتق�اد دارن�د ک�ه 
محدودي�ت در 
واردات موج�ب 
گس�ترش قاچاق 
خواهد ش�د. 
ً نظ�ر  صراحت�ا
جنابعال�ى در 
خص�وص 

طبقه بندى ش�دن 
کااله�اى واردات�ى و 
تأثير آن ب�ر قاچ�اق 
کاال چيس�ت؟

به موجب برنامه هایی 
که دولت در گذشته اجرا 
کرد، واردات برخی کاالها 
گروه بندی شد؛ یعنی از 

گروه یک تا ۱۰. گروه یک و 
دو، ارز مرجع می گرفت و 

گروه ۳، ۴ و ۵، ارز مبادالتی 
می گرفت و واردات گروه ۶ 
به بعد ممنوع شد و ارز به 
آن ها تعلق نمی گرفت. بعداً 

گروه ۶ و ۷ و ۸ را اعالم کرد 
که می توانند با ارز خودشان 
واردات داشته باشند و گروه 

۹ و ۱۰ نمی توانند واردات 
ممنوع شد و در نهایت با 
گروه ۱۰ باقی ماند که نه با 

ارز خودش و نه ارز مبادالتی 
نمی توانست واردات داشته 
باشد و بسیاری از کاالها 
را در سطح فروشگاه ها و 

سوپرمارکت ها می بینیم که 
از نظر ما گروه ۱۰ هستند؛ 
یعنی به عنوان سازمان غذا 

و دارو، فرآورده های وارداتی 
غذایی و... که گروه ۱۰ هستند 
و این گروه ۱۰ چه جوری وارد 

کشور شده است؟ قاچاق. 
واقعاً این چه قاچاقی است 

که توزیع رسمی دارد؟ یعنی 
همه فروشگاه ها دارند و تنها 
در تهران نیست. عقل سلیم 
نمی تواند اثر محدودیت در 
واردات رسمی را بر رونق 

قاچاق انکار کند.
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نیاز به درمان دارد
دارو
پي�ر صالح�ى مه�دى  دکت�ر  ب�ا  اختصاص�ى  گفتگ�وى 
مديركل نظارت و ارزيابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو

؟ آقای دکتر ما همیشه از شما شنیده ایم که کیفیت 
یکی از ارکان اصلی تولید دارو اسلت. با توجه به سابقه 
جنابعالی و اهتمامی که بلرای افزایش کیفیت داروهای 
ایرانلی داریلد می خواهیم به عنلوان اولین پرسلش از 
برنامه هلای سلازمان غذا و دارو در این خصوص سلؤال 
کنیم. چه استراتژی هایی در جهت گسترش کیفیت در 

پیش خواهید داشت؟
مناسب بودن شرایط تولید محصوالت دارویی همواره یکی 
از دغدغه ه��ای وزارت بهداش��ت در همه دولت ها بوده اس��ت. 
کیفیت ش��امل تمام مراحل تولید و ماش��ین آالت و تجهیزات 
و س��اختمانها و غیره اس��ت. در صورت رعایت نکردن هرکدام 
از اص��ول کیفی بخش های تولید، نمی ت��وان به دارو باکیفیت 

 رقابت رسید.
در ای��ن رابط��ه ب��ه دو موضوع می ت��وان توجه ک��رد. اول 
 Good ی��ا هم��ان GMP اس��ت. درواق��ع GMP بح��ث
Manufacturing Practice بخش��ی از س��امانه تضمین 
کیفی��ت اس��ت ک��ه اطمین��ان می ده��د محص��ول به صورت 
یکنواخت، مناس��ب و بر اساس اس��تانداردهای کیفی تولید و 

کنترل شده است.
همان طور که می دانید زمان زیادی از تأس��یس بسیاری از 

ش��رکت های داروسازی کشور گذشته اس��ت. مسلماً در زمان 
تأس��یس این صنای��ع، مالحظات کیفی در آن ها لحاظ ش��ده 
اس��ت، ولی در این مدت علم پیش��رفت کرده و استانداردهای 
کیفیت GMP نیز به دنبال آن تغییرات ش��ایانی داشته است 
، دراین بین بسیاری از شرکت های داروسازی نتوانسته اند خود 
را با معیارهای جدید تطبیق دهند و حتی برخی ش��رکت های 

تازه تاسیس نیز موازین GMP را رعایت نکرده اند.
 ب��ه لحاظ گس��ترش کیفیت ش��رکت های تولیدکننده، در 
حال گروه بندی و رتبه بندی ش��رکت های تولیدی هس��تیم و 
ش��رکت ها در س��ه گروه اصلی رتبه بندی می گردند. بر مبنای 
رتبه بن��دی صورت گرفته، ش��رکت های تولیدکننده می توانند 
برای محصوالتی که با اس��تاندارد مناس��ب در مقایسه با رقبا 
تولید می ش��ود، اختالف قیمت بگیرن��د. در حال حاضر جهت 
تعیین ج��داول رتبه بندی بازدیدهایی انجام ش��ده و بعضی از 
ش��رکت ها در نوبت بازدید قرار داده شده اند که بعد از مشخص 
شدن رتبه بندی کیفی ش��رکت ها، امکان ایجاد فضای رقابتی 
س��الم بی��ن تولیدکنندگان به وج��ود خواهد آم��د؛ و هر چه 
محص��ول کیفی تر باش��د، قیمت مناس��ب تری خواهد گرفت. 
اگ��ر ش��رکتی توانایی گرفت��ن گواهینامه GMP را نداش��ته 
باش��د پروانه محصول جدید برای آن  صادر نخواهد شد و باید 

بای�د  دارو  قیمت گ�ذاری 
به گونه ای باش�د که هزینه های 
سنگین تحقیق و توسعه، مطالعات 
علم�ی  اطالع رس�انی  بالین�ی، 
و تجهی�ز منابع مال�ی موردنیاز 
ب�رای توس�عۀ خ�ود را که بعضًا 
در دیگر صنایع ضرورت ایجابی 
نیس�ت، تأمین کن�د. حتی باید 
بگوییم که قیمت گ�ذاری باید 
ذات�اً تحریک کنن�ده تحقی�ق، 
ن�وآوری  و  اب�داع  توس�عه، 
ب�رای بهب�ود کیفی�ت و عرضۀ 
باش�د. جدی�د  داروه�ای 



ش��رکت ها در یک برنامه زمان بندی یک ساله بتوانند مشکالت 
مشاهده شده در بازدیدها را رفع کنند.

؟ احتماالً موضوع دوم مربوط به اصول PIC/S است؟
دقیقاً. برای این منظور، برنامه آموزشی برای مسئوالن فنی 
و مدیران ش��رکت های داروسازی جهت آشنایی بهتر با اصول 
PIC/S انجام گردیده و این برنامه به صورت مدون در حال اجرا 
است. در حال حاضر از کارشناسان PIC/S دعوت کرده ایم که 
جهت بازرس��ی به ایران مراجعه کنند. تأییدیه اولیه ارائه شده 
اس��ت. با توجه به پیشرفت هایی که حاصل شده امید داریم که 

در مراحل اولیه بازرسی رضایت بازرسان را به دست آوریم.
؟ بحث حمایلت دولتی از تولید داخلی داروها یکی 
از بحث های داغ صنعت داروسلازی اسلت. ایجاد موانع 
تعرفله ای و غیرتعرفله ای و حتی ممنوعیلت واردات بر 
سلر راه واردات داروهلای خارجی به منظلور حمایت از 
تولیلد داخلل آن ها و اعطای تسلهیالت ماللی ازجمله 
سیاست هایی بوده است که در دهه های گذشته آزموده 
شلده اند و هرکدام نقاط ضعف و قوتی داشلته اند. لطفًا 
در رابطه باسیاسلت فعلی سلازمان غذا و دارو در قبال 

حمایت از تولید داخل توضیح بفرمایید
بطور کلی حمایت از تولید داخل هر کاالیی عالوه بر دالیل 
ملی نظیر استقالل اقتصادی، بومی سازی دانش فنی و تسریع 
در توس��عه ملی همواره قرین یک سری دالیل اقتصادی مانند 
خلق ارزش افزوده، ایجاد شغل، حفظ منابع، صرفه جویی ارزی، 
کاهش قیمت تمام ش��ده و امثال این ها اس��ت، ولی در رابطه 
ب��ا دارو به جه��ت اینکه دارو ذات��اً و از جنبه های مختلف یک 
کاالی اس��تراتژیک محسوب می ش��ود، موضوع فراتر از موارد 
سابق قابل بررسی است. البته طبیعتاً این توقع وجود ندارد که 
م��ا بتوانیم تمامی داروهای موردنیاز کش��ور را در داخل تولید 
کنیم. چراکه بهر حال در دنیای پزش��کی و داروس��ازی هرروز 
ش��اهد یک پیشرفت جدید هس��تیم و به دنبال آن مولکول ها 
و ترکی��ب های جدی��د دارویی در دنیا عرضه می ش��ود که ما 
باید آن ها را در دس��ترس بیماران خود ق��رار دهیم. همین جا 
باید به این نکته اش��اره کنیم که یک��ی از مواردی که می تواند 
مس��یر تبعی��ت از GMP را هموار کند، الزام��ات تولید تحت 
لیس��انس اس��ت. به جهت اینکه گاهی ش��اهد آن هستیم که 

نظ��ارت کمپانی های جهانی به منظ��ور حفظ کیفیت داروهای 
خودشان که در داخل کشور ما تولید می شود، بیش از حداقل 

استانداردها است.
؟ بسلیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که از طریق 
صادرات دارو، هم به ارزش افزوده دسلت می یابیم و هم 
کیفیت داروهای تولیلد داخل افزایش می یابد. وضعیت 

کشور در حوزه صادرات چگونه است؟
تس��خیر بازارهای صادراتی یگان��ه راه رهایی هر صنعتی از 
روزمرگی اس��ت. صنعت داروس��ازی ما هم اگر بخواهد رش��د 
کند و توس��عه پیدا کند باید نگاه خ��ود را به فراتر از مرزهای 
جغرافیای کش��ورمان بدوزد. در این چند س��ال داروی ایرانی 
در بازار کش��ورهای منطقه نظیر عراق، افغانستان و کشورهای 
آس��یای میانه نظیر قرقیزستان و ازبکس��تان و حتی آفریقا و 
آمریکای جنوبی حضورداش��ته اس��ت ولی مس��ئله اصلی این 
اس��ت که میان صادرات منسجم، مستمر و هدف گذاری شده 
ب��ا فروش های محوله ای و مقطعی تف��اوت ماهوی وجود دارد. 
زمانی می توانی��م به بازارهای صادراتی تکی��ه کنیم که مانند 
برنامه فروش داخلی، برای آن ها برنامه س��الیانه و بودجه بندی 

داشته باشیم نه اینکه منتظر سفارش آن ها باشیم.
؟ آیلا در حوزه صادرات دارو بر بلازار آفریقا تمرکز 

کرده ایم؟
مس��ئله اساسی در رابطه با بازار دارویی آفریقا آن است که 
بس��یاری از این کشورها سال ها مس��تعمره کشورهای اروپایی 
بوده ان��د و به همین جهت نفوذ کمپانی های چند ملتی در این 
کش��ورها کاماًل محسوس اس��ت و این موضوع طبیعتاً فضا را 

برای صنایع دارویی ما محدود ساخته است
؟ بنابرایلن بله نظر می رسلد بلرای فتلح بازارهای 

صادراتی به دیپلماسی اقتصادی نیاز داریم؟
در رابطه با توسعه بازارهای صادراتی به طورکلی دیپلماسی 
اقتصادی حائز اهمیت است. یکی از آسیب هایی که تحریم های 
اخیر ب��ر صنعت دارویی کش��ور ما وارد ک��رد، محدودیت در 
تج��ارت برون مرزی بود. ای��ن موضوع هم در خصوص واردات 
دارو و ه��م در رابط��ه ب��ا ص��ادرات دارو اتف��اق افت��اد. حتی 
بازدیده��ای GMP م��ا در این دوره با مش��کالتی همراه بود. 
البته عالوه بر نقش دیپلماسی اقتصادی در گسترش بازارهای 
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بطور کلی حمایت از تولید داخل 
هر کاالیی عالوه بر دالیل ملی نظیر 
استقالل اقتصادی، بومی سازی دانش 
فنی و تسریع در توسعه ملی همواره 
قرین یک س�ری دالی�ل اقتصادی 
مانند خلق ارزش افزوده، ایجاد شغل، 
حف�ظ مناب�ع، صرفه جوی�ی ارزی، 
کاه�ش قیم�ت تمام ش�ده و امثال 
این ها است، ولی در رابطه با دارو به 
جهت اینکه دارو ذاتاً و از جنبه های 
مختلف ی�ک کاالی اس�تراتژیک 
محس�وب می ش�ود، موضوع فراتر 
از موارد س�ابق قابل بررس�ی است.

تولیدکنن�دگان دارو به جهت 
از  هایش�ان  دریافت�ی  اینک�ه 
بیمارس�تان های دولتی،بیمه ها 
و شرکتهای پخش دارو، بصورت 
نس�یه و با تاخیر چند ماهه و گاه 
ی�ک س�اله مواجه اس�ت، برای 
تأمی�ن نقدینگ�ی خ�ود ناچ�ار 
هس�تند ک�ه ب�ه س�راغ بانک ها 
برون�د. این در حالی اس�ت که 
س�ود تعیین ش�ده برای صنایع 
دارویی نمی تواند پاس�خگوی 
س�ود م�ورد درخواس�ت نظام 
بانکی باشد.کمپانی های بزرگ 
داروی�ی جهان حاضرش�ده اند 
به منظ�ور حف�ظ بازار خ�ود در 
یک کش�ور یک میلیارد و چند 
داروه�ای  صدمیلیون نف�ری، 
گران قیم�ت خ�ود را ب�ا ی�ک 
برن�د دوم به هن�د عرضه کنند 
ک�ه ای�ن برن�د تنه�ا در داخل 
ای�ن کش�ور عرض�ه می ش�ود.



صادراتی باید به ضرورت تغییر رویکرد مدیران دارویی نیز 
اش��اره کنیم. ما در هند و چین ش��اهد آن هستیم که برخی 
شرکت ها نگاهشان صرفاً متمرکز بر بازارهای آمریکا و اروپا 
اس��ت. ولی متأسفانه صنعت داروس��ازی ما به جهت اینکه 
بازاره��ای داخلی برایش��ان کافی بوده، افق نگاهش��ان را به 

سمت بازارهای صادراتی سوق نداده اند.
؟ از موضوعاتی که در حوزه دارویی مطرح اسلت 
واردات موازی دارو است. آیا به نظر شما در بلندمدت 
این سیاسلت می تواند گره گشای مشلکالت دارویی 

کشورمان باشد؟
به طورکلی واردات موازی یک سیاس��ت دائم و مس��تمر 
نیس��ت چراکه تبعاتی در حوزه نظارت کیفی ممکن اس��ت 
در بلندمدت به دنبال داش��ته باشد؛ اما به عنوان یک رویکرد 
مقطعی می تواند برای شکس��تن قیمت ه��ا موردتوجه قرار 
گیرد. فعاًل تصمیمی که گرفته شده برای سال جاری است و 
خوشبختانه در همین چند وقت هم شاهد کاهش قیمت ها 

به میزان زیادی بوده ایم
؟ آقلای دکتر؛ ازنظر تولیدکننلدگان دارو یکی از 
بزرگ ترین چالش صنعت دارو در سال های اخیر بحث 
قیمت گذاری داروها اسلت. شرکت های داروسازی در 
دهه های گذشته همواره ادعا کرده اند که قیمت گذاری 
دولتلی باعث می شلود تفاوت های بیلن کیفیت یک 
داروی تولیدشده توسط شلرکت های مختلف در نظر 
گرفتله نشلود و از طرف مقابل شلرکت ها نیلز برای 
کسلب حاشیه سود بیشتر به سمت خرید ماده مؤثره 
ارزان تر و باکیفیت کمتر بروند. همچنین شلرکت های 
داروسازی ادعا می کنند که در محاسبه قیمت توسط 
کمیسلیون قیمت گلذاری سلهمی بلرای هزینه های 
تحقیق و توسعه و نیز فعالیت های بازاریابی و مدیریت 
برند در نظر گرفته نشده است که موجب ناچیز بودن 

تحقیق و توسلعه )برای افزایلش کیفیت داروها و نیز 
تولید داروهلای نوآورانه و پیچیده تر( شلده اسلت.

ببینید در قیمت گذاری دارو چند نکته حائز اهمیت اس��ت. 
اول اینک��ه همه م��ا می دانیم که تداوم حیات و پیش��رفت 
صنعت دارو مانند هر صنعت دیگر نیازمند درآمد مناس��ب 
اس��ت. درآمدی که بتواند از یک سو هزینه های شرکت های 
دارویی را پوشش دهد و از سوی دیگر موجب افزایش قیمت 

دارو و کاهش دسترسی بیمار به دارو نشود.
دوم اینکه در فرایند قیمت گ��ذاری رابطة میان قیمت و 
کیفی��ت به عنوان یکی از مهم ترین ارکان نظام قیمت گذاری 
در نظ��ر گرفته ش��ود. به گونه ای که تولیدکنن��ده از طریق 
کاهش قیمت یا افزایش کیفیت )که خود به افزایش قیمت 

می انجامد( استراتژی تولید خود را تعیین کند.
س��وم اینکه قیمت گذاری به گونه ای باشد که هزینه های 
س��نگین تحقیق و توس��عه، مطالعات بالینی، اطالع رس��انی 
علم��ی و تجهی��ز منابع مالی موردنیاز برای توس��عة خود را 
که بعضاً در دیگر صنایع ضرورت ایجابی نیست، تأمین کند. 
حتی قیمت گذاری باید ذاتاً تحریک کننده تحقیق، توس��عه، 
اب��داع و نوآوری برای بهبود کیفیت و عرضة داروهای جدید 

باشد.
البت��ه نکته اساس��ی در این میان آن اس��ت که مقصود 
ما از افزایش درامد به ش��رطی در راس��تای منافع ملی قرار 
می گیرد که به میزان افزایش س��ود، سرمایه گذاری مناسب 
در صنایع دارویی اتفاق بیفتد نه اینکه سود حاصله از چرخه 
تولید خارج ش��ود. چراکه ممکن اس��ت خواسته سهامداران 
صنایع، خروج س��ود از حوزه تولید باش��د. ما صرفاً به دنبال 
افزایش سود شرکت های تولیدکننده دارو نیستیم بلکه آنچه 
مدنظر است جبران هزینه ها، تمرکز بر طرح های توسعه ای و 

افزایش سرمایه گذاری در حوزه دارو است.
؟ روش قیمت گلذاری داروهلا در حلال حاضر بر 

صادراتی باید به ضرورت تغییر رویکرد مدیران دارویی نیز 
اش��اره کنیم. ما در هند و چین ش��اهد آن هستیم که برخی 
شرکت ها نگاهشان صرفاً متمرکز بر بازارهای آمریکا و اروپا 
اس��ت. ولی متأسفانه صنعت داروس��ازی ما به جهت اینکه 
بازاره��ای داخلی برایش��ان کافی بوده، افق نگاهش��ان را به 

سمت بازارهای صادراتی سوق نداده اند.
؟

واردات موازی دارو است. آیا به نظر شما در بلندمدت 
این سیاسلت می تواند گره گشای مشلکالت دارویی 

به طورکل�ی واردات م�وازی ی�ک 
سیاست دائم و مستمر نیست چراکه 
تبعات�ی در ح�وزه نظ�ارت کیف�ی 
ممکن اس�ت در بلندمدت به دنبال 
داشته باشد؛ اما به عنوان یک رویکرد 
مقطع�ی می توان�د برای شکس�تن 
قیمت ه�ا موردتوج�ه ق�رار گیرد. 
فعالً تصمیمی که گرفته شده برای 
س�ال جاری است و خوشبختانه در 
همین چند وقت هم شاهد کاهش 
قیمت ها ب�ه میزان زی�ادی بوده ایم

تحقیق و توسلعه )برای افزایلش کیفیت داروها و نیز صادراتی باید به ضرورت تغییر رویکرد مدیران دارویی نیز صادراتی باید به ضرورت تغییر رویکرد مدیران دارویی نیز  صادراتی باید به ضرورت تغییر رویکرد مدیران دارویی نیز 
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اساس چه مؤلفه هایی است؟
 در ح��ال حاضر روش قیمت گذاری داروه��ای تولید داخل 
 References base و در داروه��ای وارداتی  cost price

است.
؟ گریلزی به بازار دارویی کشلور هند بزنیم. چگونه 
هند توانسلته اسلت برخی داروهلای گران قیمت را در 

دسترس بیماران خود قرار دهد؟
هند با توجه به جمعیت باال و س��طح درامد پایین بخشی از 
شهروندانش، یک سیاس��ت دارویی در قبال شرکت های بزرگ 
و برندهای قوی در پیش گرفته است و آن ایجاد یک برند دوم 
بود. در واق��ع کمپانی های بزرگ دارویی جهان حاضرش��ده اند 
به منظ��ور حفظ بازار خود در یک کش��ور ی��ک میلیارد و چند 
صدمیلیون نف��ری، داروهای گران قیمت خود را با یک برند دوم 
به هند عرضه کنند که این برند تنها در داخل این کشور عرضه 

می شود.
؟ آیا رویکرد سلازمان غذا و دارو درباره شرکت های 
فوریتی و تک نسخه ای در این چند ماه اخیر تغییر کرده 

است؟
در رابط��ه ب��ا ش��رکت های فوریت��ی و تک نس��خه ای تغییر 
رویکردی از سوی سازمان غذا و دارو اتفاق نیفتاده است. بحث 
»تک نسخه ای« ها در رابطه با داروهایی که در فهرست دارویی 
کش��ور ما ق��رار ندارند، مثل گذش��ته بر اس��اس ضوابط مدون 
از س��وی ش��رکت های مجاز در حال انجام اس��ت؛ اما در بحث 
»فوریتی ها« شرایط محیطی آن ها تغییر کرده است. بهر حال 
در مقطع تشدید فش��ار تحریم ها، کشور از کمبودهای دارویی 
مختلفی رنج می برد که طبیعتاً فعالیت شرکت های فوریتی در 
آن زمان مضاعف ش��د و به کمک نظام دارویی کش��ور آمدند؛ 
اما ب��ا توجه به کاهش نیاز به واردات داروهای فوریتی در حال 

حاضر، طبیعتاً اقتصاد این شرکت ها تحت فشار قرارمی گیرد.
؟ برخلی صاحب نظلران در صنعلت دارو گالیه های 
در  دارو  صنعلت  نقدینگلی  شلدن  حبلس  از  جلدی 
بیمارسلتان های دولتی و تأمین اجتماعی دارند و مشکل 
نقدینگی را تهدید جدی برای صنایع داروسلازی کشور 
ملی دانند. آیا با رفع محدودیت های مالی و تراکنش های 
بین المللی، راهکار مناسلبی برای حل مشلکل نقدینگی 

صنایع دارویی پیشنهادشده است؟
ببینید اقتصاد دارو یک اقتصاد نسیه است. این معضلی است که 
س��ال ها است گریبان گیر صنایع دارویی کشور است. تولیدکننده 
امروز دارو را تولید می کند به شرکت پخش می دهد شرکت پخش 
ه��م به داروخانه می دهد داروخانه دارو را به بیمه ش��ده می دهد و 
چندین ماه بعد پولش را از ش��رکت های بیم��ه می گیرد و دوباره 
این پول باید بچرخد و به دس��ت تولیدکننده برسد. اضافه بر این 
بیمارستان های دولتی هم مزید علت هستند. ما شاهد آن هستیم 
که حتی بیش از یک سال در پرداخت بدهی هایشان تأخیر دارند. 
از همین نقطه مش��کل نقدینگی شروع می شود و به عنوان یکی از 

دغدغه های مهم صنایع دارویی خودنمایی می کند.
از طرف دیگر افزایش نرخ ارز موجب ش��ده هزینه های ارزی 
ش��رکت های دارویی برای تهیه مواد اولی��ه و تجهیزات دارویی 
هم افزایش پیدا کند و طبیعتاً نیاز به نقدینگی نیز به دنبال آن 

افزایش پیداکرده است.
تولیدکنن��ده دارو برای تأمین این نقدینگی به س��راغ بانک ها 
می رود. این در حالی است که سود تعیین شده برای صنایع دارویی 

نمی تواند پاسخگوی سود مورد درخواست نظام بانکی باشد.
حال مسئله اینجا است که در این یکی دو سال اخیر با توجه به 
تکانه های اقتصادی و فشار نقدینگی، موعد بازپرداخت دیون بانکی 
نیز فرارسیده است. طبیعتاً همه اهرم های حمایت از صنایع دارویی 
در اختیار س��ازمان غذا و دارو نیس��ت و توق��ع متصدیان دارویی 
کشور از نظام بانکی، توجه بیشتر به این صنعت استراتژیک است.

اساس چه مؤلفه هایی است؟
 در ح��ال حاضر روش قیمت گذاری داروه��ای تولید داخل  در ح��ال حاضر روش قیمت گذاری داروه��ای تولید داخل 

cost price
است.

؟ گریلزی به بازار دارویی کشلور هند بزنیم. چگونه 
هند توانسلته اسلت برخی داروهلای گران قیمت را در 

دسترس بیماران خود قرار دهد؟
هند با توجه به جمعیت باال و س��طح درامد پایین بخشی از 
شهروندانش، یک سیاس��ت دارویی در قبال شرکت های بزرگ 
و برندهای قوی در پیش گرفته است و آن ایجاد یک برند دوم 
بود. در واق��ع کمپانی های بزرگ دارویی جهان حاضرش��ده اند 
به منظ��ور حفظ بازار خود در یک کش��ور ی��ک میلیارد و چند 
صدمیلیون نف��ری، داروهای گران قیمت خود را با یک برند دوم 
به هند عرضه کنند که این برند تنها در داخل این کشور عرضه 

می شود.
؟ آیا رویکرد سلازمان غذا و دارو درباره شرکت های 
فوریتی و تک نسخه ای در این چند ماه اخیر تغییر کرده 

است؟
در رابط��ه ب��ا ش��رکت های فوریت��ی و تک نس��خه ای تغییر 
رویکردی از سوی سازمان غذا و دارو اتفاق نیفتاده است. بحث 
»تک نسخه ای« ها در رابطه با داروهایی که در فهرست دارویی 
کش��ور ما ق��رار ندارند، مثل گذش��ته بر اس��اس ضوابط مدون 
از س��وی ش��رکت های مجاز در حال انجام اس��ت؛ اما در بحث 
»فوریتی ها« شرایط محیطی آن ها تغییر کرده است. بهر حال 
در مقطع تشدید فش��ار تحریم ها، کشور از کمبودهای دارویی 
مختلفی رنج می برد که طبیعتاً فعالیت شرکت های فوریتی در 
آن زمان مضاعف ش��د و به کمک نظام دارویی کش��ور آمدند؛ 
اما ب��ا توجه به کاهش نیاز به واردات داروهای فوریتی در حال 

حاضر، طبیعتاً اقتصاد این شرکت ها تحت فشار قرارمی گیرد.

gmp
گاهی نظارت کمپانی های جهانلی به منظور حفظ کیفیت داروهای 
خودشان که در داخل کشور ما تولید می شود، بیش از حداقل استانداردها 
است.به همین جهت می توانیم بگوییم تبعیت از استراتژی هایی نظیر 
تولید تحت لیسلانس می تواند مسلیر ارتقاء GMP را هموارتر کند.

می�ان صادرات منس�جم، مس�تمر و هدف گذاری ش�ده ب�ا فروش های محول�ه ای و مقطعی 
تف�اوت ماه�وی وج�ود دارد. در ای�ن چن�د س�ال داروی ایران�ی در ب�ازار کش�ورهای 
منطق�ه نظی�ر عراق، افغانس�تان و کش�ورهای آس�یای میانه نظیر قرقیزس�تان و ازبکس�تان و 
حت�ی آفریق�ا و آمری�کای جنوبی حضورداش�ته اس�ت ول�ی مس�ئله اصلی این اس�ت که 
زمان�ی می توانی�م به بازاره�ای صادراتی تکیه کنیم ک�ه مانند برنامه ف�روش داخلی، برای 
آن ه�ا برنام�ه س�الیانه و بودجه بندی داش�ته باش�یم ن�ه اینکه منتظر س�فارش آن ها باش�یم.

در رابط�ه ب�ا ش�رکت های فوریتی و تک نس�خه ای تغییر رویکردی از س�وی س�ازمان غذا 
و دارو اتف�اق نیفتاده اس�ت. فعالیت ش�رکتهای «تک نس�خه ای» در رابطه ب�ا داروهایی که 
در فهرس�ت دارویی کش�ور ما قرار ندارند، مثل گذش�ته بر اس�اس ضوابط مدون از س�وی 
ش�رکت های مج�از در ح�ال انج�ام اس�ت؛ اما در بح�ث «فوریت�ی ها» ش�رایط محیطی 
آن ها تغییر کرده اس�ت. بهر حال در مقطع تش�دید فش�ار تحریم ها، کش�ور از کمبودهای 
داروی�ی مختلف�ی رن�ج می ب�رد ک�ه طبیعت�اً فعالی�ت ش�رکت های فوریت�ی در آن زمان 
مضاع�ف ش�د و به کمک نظام دارویی کش�ور آمدند؛ اما با توجه به کاهش نی�از به واردات 
داروه�ای فوریتی در حال حاضر، طبیعتاً اقتصاد این ش�رکت ها تحت فش�ار قرارمی گیرد.

سیاس�تگذاری ه�ا ب�رای افزای�ش درام�د صنای�ع داروی�ی ب�ا لح�اظ ای�ن پی�ش ف�رض 
داروی�ی  صنای�ع  در  مناس�ب  س�رمایه گذاری  س�ود،  افزای�ش  می�زان  ب�ه  ک�ه  اس�ت 
اتف�اق بیفت�د ن�ه اینک�ه س�ود حاصله،توس�ط س�هامداران از چرخ�ه تولی�د خ�ارج ش�ود. 
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؟  آقای دکتلر؛ اجازه دهید گفتگلو را ابتدا 
با معرفی اداره کل تحت مدیریت شلما شروع 

کنیم. نام این اداره کل دقیقًا چیست؟
 اینجا اداره کل »فراورده های طبیعی س��نتی و 

مکمل« است که شامل 5 اداره می شود.
اداره فراورده های طبیعی که فراورده هایی که ماده 
مؤثره آن ها گی��اه، حیوان یا مواد معدنی اس��ت را 
ش��امل می ش��ود. اداره داروهای س��نتی ایران که 
منبع��ث از طب س��نتی ایران اس��ت که طبی غنی  
اس��ت. در کتاب ه��ای ط��ب س��نتی که فهرس��ت 
آنها اعالم ش��ده ای��ن فراورده ها وج��ود دارد؛ مانند 
جوارش��ات و ان��واع معجون ه��ا و همچنی��ن اداره 
مکمل های تغذیه ای، اداره ش��یر خشک و غذاهای 

ویژه و اداره برنامه ریزی.
؟ می خواهیلم گفتگلو را با تمرکلز بر بحث 
مکمل ها ادامه دهیم. چرا شلما با واژه »مکمل 

دارویی« موافق نیستید؟
 ببینید مکمل دارویی واژه صحیحی نیس��ت. در 
ی��ک نگاه کلی یک فراورده بر اس��اس نوع و میزان 
ماده مؤثره موجود در آن یا دارو است یا مکمل. حال 
می خواهیم چه ویژگی خاصی در میان انواع مکمل، 
تعریف کنیم که وجه افتراق مکمل غذایی از مکمل 
دارویی باشد؟ این وجه افتراق باید عمومیت داشته 
باش��د و برای همه مکمل ها صادق باش��د.از سوی 
دیگر باید علمی و مورد تأیید متخصصان باش��د. با 
مرور وضعیت مکمل ها در کش��ورهای جهان شاهد 
هستیم که در برخی کش��ورها مکمل دارویی اصاًل 
وجود خارجی ندارد. ما قوانین کش��ورهای پیش��رو 
درزمینه س��المت را بررس��ی کرده ای��م، همچنین 
توجه ویژه ای به  قانونهای اتحادیه اروپا، اس��ترالیا، 
آمریکا و کانادا داش��ته ایم. یافته هایمان را بر اساس 
قوانین کشورمان ارزیابی کردیم؛ و مناسب ترین واژه 
را »مکمل تغذیه ای« دیدیم. اتفاقاً در اس��ترالیا هم 
 NUTRITIONAL SUPPLEMENT کلم��ه  از 
استفاده می ش��ود که می تواند معادل مناسبی برای 

»مکمل تغذیه ای« باشد.
؟ آیا با تغییر این واژه مشلکلی از مشکالت 

تولید و واردات مکمل برطرف خواهد شد؟
 اتفاقاً بس��یاری از مش��کالت فرا بخش��ی حوزه 
مکمل ها  در س��ازمان هایی نظیر گمرک، س��ازمان 
توسعه تجارت، سازمان امور مالیاتی و ... به ابهاماتی 
برمی گردد که ریشه در شفاف نبودن تعریف مکمل ها 
دارد. برای نمونه بای��د بگویم که این غبارآلود بودن 
مفاهیم س��بب ش��ده برخ��ی فراورده ه��ا در کتاب 
تعرفه های کشور در فصل ۱2 و برخی دیگر در فصل 
۰3 دیده ش��وند. واردات برخی از آنها مش��مول یک 
ردیف تعرفه و برخی دیگر مشمول ردیف تعرفه دیگر 
ش��ود. همین ابهام منجر به نا ممکن شدن استفاده 

مناسب از آمارهای گمرکی می شود.
؟ پلس گام آغازیلن شلما برای سلاماندهی 
مکمل هلا را بایلد شفاف سلازی مفاهیم اولیه 

بدانیم؟
 م��ا در اداره کل فراورده ه��ای طبیعی س��نتی 
و مکم��ل بای��د به گون��ه ای ب��ا تولیدکنن��دگان و 
واردکنندگان قانونی مواجهه داشته باشیم که امور 
دو فراورده یکسان از دو شرکت در دو مسیر متفاوت 
پیش نرود، حقوق گمرکی و دو شیوه قیمت گذاری 
متفاوت بر آنها جاری نش��ود. امور ثبت یا ترخیص 
آنها با تبعیض صورت نگیرد. این در شرایطی اتفاق 
می افتد ک��ه معیارها، خط کش ه��ا و مفاهیم اولیه 
کاماًل روشن و ش��فاف باشد. ما می خواهیم تصمیم 
های موردی و سلیقه ای را به حداقل کاهش دهیم.
؟ پلس می توانیم امیدوار باشلیم که تصمیم 
های موردی و سللیقه ای کله در برخی اوقات 
موجب غافلگیری فعاالن اقتصادی می شود به 

میزان زیادی کاهش پیدا خواهد کرد؟
 برنام��ه اصل��ی م��ا در ای��ن چن��د م��اه اخی��ر 
برم��دار شفاف س��ازی اس��توار ب��وده اس��ت. م��ا 
چندی��ن جلس��ه با اس��اتید و صاحب نظ��ران برای 
تعری��ف رأی ه��ای کل��ی و تبیی��ن مفاهی��م اولیه 

اميرحس�ين جمش�يدى ب�ا دکت�ر  گفتگ�وى اختصاص�ى 
مديركل اداره فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا دارو

رویكردهای مكمل برای 
فراورده های مكمل
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و حدومرزه��ای فراورده ه��ا برگ��زار کردی��م و ب��ه 
جمع بن��دی نهایی رس��یدیم. وجه اش��تراک میان 
مکمل ه��ای تغذیه ای و فراورده های طبیعی بس��یار 
اس��ت. یک گیاه در ی��ک دوز معین به همراه برخی 
ویتامین ها و امالح ممکن اس��ت مکمل تلقی شود و 
با دوز دیگر ممکن اس��ت فراورده طبیعی محسوب 
ش��ود. ح��دود این ها هم��ه تعریف ش��ده و حتی در 
کمیس��یون قانونی و کمیته فنی مصوب شده است. 
امروز اگر محصولی در کمیسیون قانونی نتواند رأی 
مثبت کس��ب کند، دلیل آن کاماًل روشن و واضح به 

شرکت صاحب پرونده اعالم می شود.
؟ یکی از دغدغه هلای جدید تأمین کنندگان 
مکمل ها موضلوع مالیات ارزش افزوده اسلت. 
مکمل ها تا سال گذشته مشمول معافیت بودند 
ولی در سال جدید این معافیت لغو شده است. 

در این خصوص اداره کل چه برنامه ای دارد؟
 طبق قانون، دارو و فراورده های دارویی مشمول 
معافیت هس��تند ولی »مکمل های تغذیه ای« دارو 
نیس��تند که بخواهند معاف شوند. اگر در فهرست 
معافیت ه��ا که به س��ازمان ام��ور مالیات��ی اعالم 
می شود ویتامین یا ماده معدنی خاصی اعالم شود 

دلیلش آن است که در رنج دارو قرار دارد.
؟ واردات باللک یکلی دیگلر از موضوعاتی 
اسلت کله در دوللت قبل بله طور جلدی به 
آن پرداخته شلده و در دوللت جدیلد به نظر 
می رسد که رویکرد سازمان غذا و دارو تغییر 
کرده اسلت. لطفلًا در این خصلوص توضیح 

بفرمایید
 ببینید موضوع حمایت از تولید داخل و هدایت 
سرمایه ها به سمت تولید یک رویکرد خوب و ملی 
اس��ت که مس��لماً منافع آن دیر ی��ا زود به جامعه 
بازمی گردد، اما در این خصوص باید ابزار مناس��ب 
در پیش گرفته ش��ود. اگر یکسری فراورده را ملزم 
کنیم که به شکل بالک وارد کشور شوند و در ایران 
بس��ته بندی ثانویه آنها انجام ش��ود، به نظرم اسم 
این کار »تولید« نبوده و منطقی نیس��ت برای آن 
پروانه س��اخت صادر کنیم. نمی توانیم از امتیازها 
و تس��هیالت تولید برای آن استفاده کنیم. باید 
واردات بال��ک را از دریچ��ه واردات ببینیم و نه 
تولی��د. باید ضوابط واردات چ��ه ازلحاظ تعرفه، 
چه ازلحاظ هزینه ثبت و چه از س��ایر جنبه های 

قانونی بر آن حاکم باشد.
ضمن آنکه باید به این نکته توجه داش��ته باش��یم 
که کارخانه های صاحب برندهای قوی ممکن است 
محصوالت خود را به شکل بالک در اختیار ما قرار 
ندهن��د؛ بنابراین ال��زام به واردات بال��ک می تواند 
به ورود محص��والت ضعیف منجر ش��ود. ما نباید 
سیاستی را در پیش بگیریم که به تقدم پیدا کردن 
منابع ضعیف ختم شود. ما بر اساس کدام منطق و 
به کدام قیمت می خواهیم واردات فراورده ضعیف 
را بر فراورده باکیفی��ت ترجیح دهیم؟ تنها به این 
بهانه که بس��ته بندی ثانویه آن در کشورمان انجام 
می ش��ود؟ اصوالً رویکرد ما در حوزه س��المت باید 

تقدم منافع مصرف کننده باشد.
از س��وی دیگر سیاس��ت های هدایت سرمایه ها به 
س��مت تولید باید چند ویژگی اصلی داشته باشد. 
اوالً ش��فاف و روش��ن و ثانیاً مؤثر باش��د و ثالثاً در 
ارتباط با افراد یکسان اعمال شود. واردات مکمل ها 
در س��ال ۱۳۹۱ اس��ما متوقف بوده است اما رسماً 
وقتی به قفسه داروخانه ها نگاه می کردیم مکمل های 
وارداتی را در س��طح وس��یعی از قفس��ه ها مشاهده 
می کردیم. میزان ارزش دالری واردات نیز نسبت به 
دو س��ال قبلش تقریباً ۴ برابر شده بود؛ یعنی ۲۰۰ 
میلی��ون دالر واردات مکمل در س��ال ۸۸، به ۸۰۰ 

میلیون دالر در سال ۹۱ تبدیل شده بود.
؟ آیا فرایند قیمت گلذاری مکمل ها به همین 
شلکلی که تاکنون انجام شده است ادامه پیدا 

می کند؟
 در س��ال های اخیر خصوصاً بعد از آشفتگی های 
ناش��ی از نوس��انات ارزی، ما ش��اهد افزایش قیمت 
مکمل ه��ا بوده ای��م. واقعیت این اس��ت ک��ه به نظر 
می رس��د حاشیه سود شرکت های واردکننده مکمل 
باال اس��ت. حتی در برخی موارد مش��اهده می شود 
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که قیم��ت برخی مکمل های واردات��ی از قیمت آن ها 
در کش��ور مبدأ نیز باالتر اس��ت. ی��ا اینکه اظهاری که 
ب��ه گمرک ص��ورت می گیرد با آن چی��زی که قیمت 
استعالمی واقعی است تفاوت دارد. ما سعی کرده ایم با 
در نظر گرفتن همه موارد، حداکثر مارژین مناس��بی را 

برای شرکت ها تعریف کنیم
؟ آیا شلما با واردات مکمل هایی که با برندهایی 

خاص کشور ما تولید می شوند موافق هستید؟
در رابط��ه ب��ا واردات مکمل ه��ا یک��ی از مهم تری��ن 
تأییدیه هایی که ش��رکت های واردکننده ملزم به ارائه 
آن هس��تند FREE SALE اس��ت؛ یعنی این محصول 
باید در کشور تولیدکننده با همین برند و همین قوطی 

و مشخصات به فروش برسد.
؟ نظلر شلما در رابطله بلا تبلیغلات مکمل هلا 

چیست؟
 به طورکل��ی ب��ا توجه به وضعیت جامع��ه، با آزادی 
تبلیغ��ات مکمل ه��ا کام��اًل مخالف هس��تم. تبلیغات 
مکمل ه��ا باید در قالب ضوابط دارو انجام ش��ود. نصب 
بیلب��ورد، درج آگه��ی در روزنامه های عمومی و پخش 
تیزر باید ممنوع باشد البته این ممنوعیت در خصوص 
داروه��ای طبیعی و س��نتی ب��ه جهت اینک��ه از ابعاد 
مختلف ملزم به توس��عه آن ها هس��تیم، صادق نیست. 
در م��اده ۳۴ برنامه پنجم توس��عه و همچنین بند ۱۲ 
ابالغیه سیاس��ت های کلی سالمت از سوی مقام معظم 
رهبری بر توسعه داروهای طبیعی و سنتی تأکید شده 

است.
؟ بلازار مکمل هلا را در آینده چگونله ارزیابی 

می کنید؟
 استفاده از مکمل ها بحثی است که در جهان رو به 
رش��د است. کش��ور ما هم طبیعتاً متأثر از همین روند 
خواه��د بود. دلیل رش��د آن را هم می توان در عوارض 
زندگی ماش��ینی و شهرنش��ینی جس��تجو کرد. شیوه 
زندگی و نوع تغذیه ما س��بب ش��ده بدن ما نسبت به 
یک سری از ویتامین ها و مواد معدنی که قباًل از طریق 
غذا تأمین می ش��دند کمبود پیدا کند. این کمبود باید 
به نحوی جبران ش��ود. مکم��ل می تواند تکمیل کننده 
ای��ن فرایند باش��د. حال اگر فرم زندگ��ی ما به همین 
صورت ادامه پیدا کند طبیعتاً مصرف مکمل ها در دنیا 
و در کش��ور ما افزایش پی��دا خواهد کرد و اگر بتوانیم 
راهکار طبیعی برای جب��ران این کمبودها پیدا کنیم، 
به دنبال آن مصرف مکمل ها کاهش پیدا خواهد کرد.

؟ وضعیت یکسلان سازی تعرفه های گمرکی به 
کجا رسید؟

 ب��ه نظ��ر در ابالغی��ه جدی��د س��ازمان توس��عه 
تجارت،تعرف��ه واردات مکمل ها در هر دو ردیف تعرفه 

ای ، به ۱۲ درصد تغییر پیدا کرده است
؟ در خصلوص غذاهای فرموله که برای بیماران 
از  بسلیاری  می شلود،  اسلتفاده  یلو  آی سلی 
صاحب نظلران و متخصصلان معتقدند که وزارت 
بهداشلت باید نسلبت به تحت پوشش بیمه قرار 
گرفتلن این فراورده ها برنامه ریلزی کند. در این 

خصوص آیا اقدام اجرایی صورت گرفته است؟
ب��ا ض��رورت  بهداش��ت  وزارت  رابط��ه  ای��ن  در   
پوش��ش بیم��ه آن ه��ا کاماًل موافق اس��ت. اگر س��بد 
س��ازمان های بیمه گر اجازه دهد، تحت پوش��ش قرار 
گرفت��ن فراورده ه��ای غ��ذای بیمارس��تانی می تواند 
یک��ی از بهتری��ن رویکرده��ا ب��رای تس��ریع بهبودی 
بیمارانی باش��د که نیازمند حمایت تغذیه ای هس��تند.

طبق قانون، دارو و فراورده های 
دارویی مشمول معافیت هستند 
ول�ی «مکمل ه�ای تغذی�ه ای» 
دارو نیس�تند که بخواهند معاف 
شوند. اگر در فهرست معافیت ها 
که به س�ازمان امور مالیاتی اعالم 
می ش�ود ویتامین یا ماده معدنی 
خاص�ی اعالم ش�ود دلیل�ش آن 
اس�ت که در رنج دارو قرار دارد.

واقعیت این است که به نظر می رسد 
حاشیه سود شرکت های واردکننده 
مکمل باال اس�ت. حتی در برخی 
موارد مشاهده می شود که قیمت 
برخی مکمل های وارداتی از قیمت 
آن ها در کشور مبدأ نیز باالتر است.

به طورکلی با توج�ه به وضعیت 
جامعه، با آزادی تبلیغات مکمل ها 
کام�اًل مخال�ف هس�تم. تبلیغات 
مکمل ها باید در قالب ضوابط دارو 
انجام ش�ود. نصب بیلبورد، درج 
آگه�ی در روزنامه های عمومی 
و پخ�ش تیزر باید ممنوع باش�د 
البته این ممنوعیت در خصوص 
داروهای طبیعی و سنتی به جهت 
اینک�ه از ابع�اد مختلف مل�زم به 
توسعه آن ها هستیم، صادق نیست.

وزارت بهداش�ت با پوشش بیمه 
فراورده های تغذیه فرموله کاماًل 
موافق است. اگر سبد سازمان های 
بیمه گ�ر اج�ازه ده�د، تح�ت 
پوشش قرار گرفتن فراورده های 
می توان�د  بیمارس�تانی  غ�ذای 
یکی از بهتری�ن رویکردها برای 
تسریع بهبودی بیمارانی باشد که 
نیازمند حمایت تغذیه ای هستند.

ابالغیه جدید سازمان توسعه تجارت 
حاک�ی از آن اس�ت ک�ه ه�ر دو 
ردیف تعرفه ای مربوط به مکمل ها 
، به 12 درصد تغییر پیدا کرده است
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چالش های 
دارو و 

مكمل های 
؟ آقای دکتر، اجازه دهید مستقیمًا دارویی

به موضلوع اصلی ورود پیدا کنیم و باب 
گفتگلو را بلا تمرکز بر موضلوع چرایی 
حساسلیت و اهمیلت صنایلع دارویی 

بازکنیم.
 ام��روزه صنع��ت دارو، در دنیای��ی که 
ه��رروز یک گام جلوتر از روز قبل به س��مت 
شهرنشینی و زندگی ماشینی برداشته است، 
به یک صنعت استراتژیک و مهم تبدیل شده 
ک��ه بی تع��ارف می تواند سرنوش��ت ملت ها 
و دولت ه��ا را تغیی��ر دهد. گاهی ش��اهد آن 
بوده ایم که در بس��یاری از کشورها نشستن 
افراد ب��ر صندلی ه��ای مدیری��ت در وزارت 
بهداش��ت و ادام��ه فعالیت آنه��ا، به عملکرد 
مدیران دارویی وابس��تگی شانه به شانه دارد. 
حت��ی موضوع امنی��ت اجتماع��ی و امنیت 
سیاس��ی کش��ورها به وضعیت بودونبود دارو 
گره خورده اس��ت. متأس��فانه در ایران تقریباً 
عموم خانواده ه��ا به طور روزانه مصرف کننده 
دارو ی��ا مکمل های دارویی هس��تند. دارو و 
ملحقات دارویی در نظام بهداش��ت و درمان 
مردم ما جایگاه ویژه ای دارد. درست یا غلط، 
هر بیماری که به پزشک مراجعه می کند، از 

پزش��ک خود انتظار تجویز دارو دارد. اگرچه 
این پندار کاماًل غلط است، ولی به عنوان یکی 
از واقعیت های نظام سالمت کشورمان مطرح 
است. به همین علت از منظر استراتژیک باید 

به دارو مثل نان و آب نگاه شود.
؟ از پیلش از انقلالب تاکنلون چه 
تفاوت هایی در صنعت داروسلازی ایران 

اتفاق افتاده است؟
 به ط��ور خالصه قب��ل از انقالب عمده 
ب��ازار تولیدهای دارویی در کش��ور به دس��ت 
کمپانی های خارجی به خصوص ش��رکت های 
آمریکائ��ی و اروپایی بوده اس��ت. به این ترتیب 
بسیاری از شرکت های دارویی پیش از پیروزی 
انقالب اس��المی، تحت پوش��ش شرکت های 
داروس��از غربی قرار داشته اس��ت. دراین بین 
بسیار نادر بودند شرکت هایی که تحت مالکیت 
و مدیریت ایران باش��ند و در میان انبوهی از 
نیروهای بازاریابی و فروش شرکت های رقیب، 
همراه با برترین متخصص��ان دارویی خارجی 
و فرموالس��یون جدید دارویی به عالوه دانش 
فنی گس��ترده و جدیدترین فّناوری روز دنیا، 
فعالیت خ��ود را ادامه می دادند. به عنوان مثال 
شرکت داروس��ازی دکتر عبیدی جزو معدود 

دکتراحمد آريايى نژاد
 نماينده مجلس شورای اسالمی
عضو كمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی

بوده ایم که در بس��یاری از کشورها نشستن 
افراد ب��ر صندلی ه��ای مدیری��ت در وزارت 
بهداش��ت و ادام��ه فعالیت آنه��ا، به عملکرد 
مدیران دارویی وابس��تگی شانه به شانه دارد. 
حت��ی موضوع امنی��ت اجتماع��ی و امنیت 
سیاس��ی کش��ورها به وضعیت بودونبود دارو 
گره خورده اس��ت. متأس��فانه در ایران تقریباً 
عموم خانواده ه��ا به طور روزانه مصرف کننده 
دارو ی��ا مکمل های دارویی هس��تند. دارو و 
ملحقات دارویی در نظام بهداش��ت و درمان 
مردم ما جایگاه ویژه ای دارد. درست یا غلط، 
هر بیماری که به پزشک مراجعه می کند، از 
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 به هرحال اگر 
بخواهیم مانند 

کشورهای پیشرفته دنیا 
به گونه ای عمل کنیم 

که مکمل های غذایی 
بدون نسخه پزشک 

در دسترس مردم قرار 
داشته باشد، باید پیش 
از آن سواد تغذیه ای 

مردم را ارتقاء بدهیم. 
رانندگی با چشمان بسته 

در جاده کوهستانی 
تجربه ای جز ریسک 

زیاد خطر نیست. باید 
مردم به اصول تغذیه 

و پیشگیری آگاهی 
علمی داشته باشند 

تا بتوانند مکمل های 
غذایی موردنیاز خود را 
خودشان انتخاب کنند. 
البته به طورکلی باید در 
خصوص اصل اولیه نیاز 

به مکمل ها و ضرورت 
مصرف آن بحث و 

بررسی کارشناسی انجام 
شود که آیا مردم کشور 
ما با توجه به نوع تغذیه 
و رفتار غذایی شان، ذاتًا 

نیاز به فرآورده های 
مکمل دارند یا خیر؟

هر وقت بی انضباطی بر 
بازار دارو سایه می افکند، 

همه انگشت اتهام را 
به سمت مافیای دارو 

نشانه می روند. تنها راه 
گریز از این اتهام ها آن 
است که فضای صنعت 

و تجارت دارو را به 
سمت رقابت پذیری 

هدایت کنیم. هر چه 
تعداد مبادی ورودی 

کاال بیشتر شود، احتمال 
سوءاستفاده، رانت 

و مافیا ساالری کمتر 
می شود. البته با گسترش 
مبادی تأمین کاال طبیعتًا 

کنترل و نظارت نیز 
دشوارتر می شود و 

انرژی و هزینه ریالی و 
انسانی بیشتری باید برای 

مدیریت فضای صنعت 
و تجارت اختصاص 

پیدا کند

ای��ران ب��ود ک��ه باوجود ش��رکت های داروسازی 
فض��ای تنگ رقاب��ت آن روز، موفق ب��ه بقا و ادامه 
حرکت گردید. به هر ترتیب پس از پیروزی انقالب 
اس��المی، س��ازمان صنایع ملی ای��ران، عمده این 
ش��رکت ها را ملی اعالم نمود و پس از یک پروسه 
کالن، به نهادها و سازمان های متفاوتی واگذار کرد. 
درواقع صنعت دارویی کش��ور مانند دیگر صنایع، 
پس از انقالب دچار تغییر و تحوالت جدی ش��د و 
خوداتکایی در تولید دارو محور صنعت داروس��ازی 
کش��ور قرار گرفت. در حال حاضر کشور دارای سه 
س��ازمان هولدینگ تخصصی در حوزه دارو اس��ت 
که حج��م گس��ترده ای از ش��رکت های دارویی را 
تحت مالکیت خوددارند. سازمان تأمین اجتماعی 
به همراه شرکت س��رمایه گذاری تأمین اجتماعی 
)شس��تا(، بانک ملی و گروه س��رمایه گذاری البرز 
قس��مت عمده ای از ش��رکت های دارویی را تحت 

تملک دارد.
و  غذایلی  مکمل هلای  خصلوص  در  ؟ 
دارویلی چه طور؟ جایلگاه  آنها در چند دهه 

اخیر چه تغییراتی داشته است؟
 ببینی��د در حالت کلی، موضوع مکمل های 
غذایی و دارویی یک مقوله جدید در دنیای مدرن 
اس��ت. قدم��ت آن در تم��ام دنیا و به تب��ع آن در 
ایران به اندازه دارو نیس��ت. شاید رد پای مکمل ها 
در کش��ور ما در پیش از انق��الب محدود به چند 
نمونه انگشت ش��مار می ش��ود. حتی اگر بخواهیم 
تاریخ مکمل ها در ایران را دقیق تر رصد کنیم باید 
بگوییم که در دهه ۱۳۸۰ بود که موضوع مکمل ها 
به صورت جدی و تخصصی موردتوجه قرار گرفت 
و معاونت دارو-غذای وزارت بهداشت که امروزه از 
آن با عنوان »سازمان غذا و دارو« نامبرده می شود 

به برخی مکمل ها اجازه واردات داد.

؟ اجلازه دهید گریزی به 
بحث مصلرف دارو هم داشلته 
باشلیم. برخی سیاسلت گذاران و 
صاحب نظران در حوزه دارو معتقدند که 
مردم ملا جزء پرمصرف تریلن مردم دنیا 
ازلحاظ دارو هسلتند. این قضیه را چگونه 

ارزیابی می فرمایید؟
 ابتدا باید بر این اصل تأکید کنم که ازلحاظ 
عملیاتی و اجرایی باید برای اصالح و بهینه سازی 
الگوی مصرف دارو در کش��ور فکری کرد. منظورم 
از الگوی مصرف دارو فقط در مورد بیماران نیست. 
پزشک و داروساز هم قسمتی از این چرخه هستند. 
نح��وه مص��رف دارو به ص��ورت جدی بای��د مورد 

بازبینی قرار گیرد.
در رابطه با بهینه سازی مصرف دارو چند نکته 

حائز اهمیت است.
گام نخسلت اینکه یکی از بزرگ ترین معضالت 
فرهنگی در بخش دارو خوددرمانی است. درخواست 
داروی بدون نسخه در برخی موارد می تواند به دلیل 
نداش��تن اطالعات دارویی ف��رد مصرف کننده منجر 
ب��ه پدید آمدن عوارض جانبی متعدد در وی ش��ود. 
گران بودن نرخ ویزیت پزش��ک یا ب��ه عبارت بهتر، 
نداش��تن اس��تطاعت مالی افراد در پرداخت ویزیت، 
ش��لوغ بودن مطب پزش��ک، کامل ندادن یا مشابه 
دادن داروه��ا به وس��یله داروخانه ه��ا، موجود نبودن 
داروهای تجویزشده به وسیله پزشک، ازجمله دالیلی 
عنوان ش��ده که ممکن اس��ت باعث ش��ود بیماران 
مستقیماً به داروخانه مراجعه نموده و تقاضای داروی 
بدون نسخه را بر اساس تشخیص خود کنند. عالوه بر 
این برخی تحقیقات نشان می دهد در بیش از نیمی از 
موارد، مردم اعتقاددارند که می توانند به جای پزشک 
تصمیم بگیرند و طبابت کنند. این در حالی است که 
در علم فارماکولوژی یک مقوله، بررسی و ارزیابی اثر 
دارو بر بدن است و یک مقوله دیگر، سنجش اثر بدن 
بر دارو اس��ت. به همین جهت است که بعضی اوقات 
شاهد آن هس��تیم که یک دارو در فردی مؤثر واقع 
می ش��ود و اثر دارویی خود را به دنبال دارد و در فرد 
دیگر ممکن اس��ت ایجاد حساسیت کند. مردم باید 
بدانند که بدون مشورت پزشک، مصرف کردن دارو 

مخاطراتی را به دنبال دارد.
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مس��ئله دوم تقاض��ای بیمار ب��رای تجویز 
داروی بیشتر اس��ت. در بسیاری از موارد عامل 

اصلی تجویز تعداد بیش��تر دارو از س��وی پزشکان، 
تقاضای بیماران است، زیرا احساس می کنند پزشکی که 

داروی بیشتری تجویز کند، پزشک بهتر و حاذق تری است. 
پرسش اصلی اینجاست که آیا پزشک باید تحت تأثیر بیمار 

و فقط به منظور کسب درآمد تن به این کار دهند؟
داروسلازان جزء سلوم این چرخه معیوب هس��تند. 
اگرچه آنان تجویزکننده دارو نیس��تند ول��ی می توانند در 

مصرف بی رویه داروها دخالت داشته باشند.
نکته چهارم اینکه دریافت آسان دارو نیز معضل دیگری 
است که  باید در خصوص آن کار کارشناسی صورت پذیرد. 
کاهش هزینه های درمانی باید اولویت اصلی دولت باشد اما 
نباید از این نکته غافل باشیم که کاهش هزینه های درمانی 
باید همراه با فرهنگ س��ازی و بسترس��ازی فرهنگی باشد. 
سیاس��ت گذاری ها در حوزه دارو باید به گونه ای باش��د که 
کاهش هزینه های درمانی مردم، آنها را به سمت پیشگیری 
تش��ویق کند. باید مردم بدانند که صرفه جویی  که از طریق 
یارانه های دولتی در هزینه های درمانی آنها می ش��ود، باید 
در سبد پیش��گیری خانواده گنجانده ش��ود. تشویق مردم 
به س��مت پیشگیری یک اصل اساس��ی در حوزه بهداشت 
اس��ت که متأس��فانه در سال های گذش��ته به آن بی مهری 

شده است.
؟ البته این موضوع در خصوص مکمل های غذایی 
به این غلظت که جنابعالی فرمودید، به نظر می رسلد 

که حاکم نباشد؟
 به هرحال اگر بخواهیم مانند کشورهای پیشرفته دنیا 
به گون��ه ای عمل کنیم که مکمل های غذایی بدون نس��خه 
پزشک در دسترس مردم قرار داشته باشد، باید پیش از آن 
س��واد تغذیه ای مردم را ارتقاء بدهیم. رانندگی با چشمان 
بسته در جاده کوهس��تانی تجربه ای جز ریسک زیاد خطر 
نیست. باید مردم به اصول تغذیه و پیشگیری آگاهی علمی 
داش��ته باشند تا بتوانند مکمل های غذایی موردنیاز خود را 
خودش��ان انتخاب کنند. البته به طورکلی باید در خصوص 
اص��ل اولیه نیاز به مکمل ها و ض��رورت مصرف آن بحث و 
بررسی کارشناسی انجام شود که آیا مردم کشور ما با توجه 
به نوع تغذیه و رفتار غذایی ش��ان، ذاتاً نیاز به فرآورده های 

مکمل دارند یا خیر؟
؟ حال که بحث به موضوع مکمل ها کشیده شد، 
بهتر اسلت همین جا به این موضلوع بپردازیم که آیا 

واقعًا مصرف مکمل ها ضروری است؟
 ب��ه نظر من مص��رف مکمل های غذای��ی تا حدودی 
ش��بیه مصرف مکمل بنزین اس��ت. اتومبیل شما چه وقت 
ب��ه مکمل بنزین نیاز دارد. زمانی که بنزین مصرفی ش��ما 
بنزین باکیفیت نباشد. وقتی سوخت مناسب برای اتومبیل 
خود فراه��م نکرده اید چاره ای ندارید ج��ز اینکه از مکمل 
بنزین برای بهینه س��ازی آن اس��تفاده کنید. وقتی زندگی 
ماش��ینی و شهرنش��ینی مدرن، کیفیت م��واد غذایی را به 
ش��دت کاهش داده اس��ت و فس��ت فودها فقط شکم ما را 
سیر می کنند و نه سلول های ما را، آن وقت است که چیزی 
به ن��ام مکمل های غذای��ی وجود خارجی پی��دا می کند، 
گذش��تگان م��ا هی��چ گاه از مکمل های غذایی اس��تفاده 
نکرده بودند و تن و بدنی س��الم تر از خیلی از امروزی ها 
داش��تند. ما زندگی طبیعی و محیط زیس��ت طبیعی را 
از خودم��ان دور کرده ایم. س��فره غذایی خودمان را از 

چاش��نی ها و رنگ های مصنوعی و مواد غذایی کم 
کیفیت پرکرده ایم. محیط اطرافمان پر از سموم 
و آلودگی ها ش��ده است و کم تحرکی بر زندگی 
شهرنش��ینان ما س��ایه انداخته است، همچنین 
استرس و اضطراب تاروپود زندگی سالم را در هم 
می تند و ما در این میان در جس��تجوی س��المت دست وپا 

می زنیم.
؟ یکلی از دغدغه هلای سیاسلت گذاران حلوزه 
اسلت.  ماهلواره ای  مکمل هلای  موضلوع  سلالمت 
کمیسلیون بهداشلت مجللس در ایلن خصوص چه 

راه کاری پیشنهاد داده است؟
 ببینی��د این موضوع یک مس��ئله چندبعدی اس��ت. 
بخش��ی از آن به مباحث فرهنگ��ی جامعه بازمی گردد. چرا 
ش��ما به فرزندان خود توصیه می کنید که بهنگام رفتن به 
مدرس��ه از دست فروش ها خرید نکند؟ چون نگران هستید 
که کاالی س��الم به کودک ش��ما عرضه نشود. چون نگران 
هس��تید که اگر خدای نکرده اتفاقی افتاد نتوانید ش��خص 
فروش��نده را پیدا کنید. نگرانی ش��ما ریشه در این واقعیت 
دارد که فروشنده، یک مغازه شناسنامه دار نیست. نمی دانید 
کیس��ت و از کجا آمده، نمی دانید آیا می توانید مجدداً وی 
را ببینید یا نه. حال سؤال من این است خانواده ها چه طور 
ب��ه تبلیغات ماهواره ای می توانند اطمینان کنند؟ آن هم در 
خص��وص موض��وع دارو و مکمل که آن قدر حساس��یت در 
رابطه با آن وجود دارد. چه طور سالمت خود را در معرض 
ریس��ک قرار می دهند؟ واقعاً باید در این خصوص یک عزم 
مل��ی برای فرهنگ س��ازی و افزایش س��واد تغذیه ای مردم 
ص��ورت پذیرد. اگر در این رابطه س��رمایه گذاری مناس��ب 
انجام نش��ود مطمئناً هزینه های س��نگینی بر خانواده ها و 

همچنین نظام سالمت کشور تحمیل خواهد شد.
؟ در خصوص موضلوع قاچاق دارو و مکمل یکی 
از راه کارهایی که سلازمان غلذا و دارو دنبال می کند 
موضلوع برچسلب اصالت اسلت؛ اما اخیلراً اخباری 
حاکی از بی اصالت شدن برچسب اصالت منتشرشده 
اسلت. آیا در این رابطه برنامه ریزی خاصی از سلوی 

کمیسیون بهداشت مجلس صورت گرفته است؟
 بس��تر اولیه برای مقابله با قاچاق یک بستر فرهنگی 
است. گام نخست افزایش آگاهی مردم به عوارض کاالهای 
غی��ر اصیل اس��ت. خواس��ت عمومی جامعه باید به س��وی 
ممنوعیت مص��رف این  اقالم هدایت ش��ود. تجربه جهانی 
نش��ان داده است که تا زمانی که تقاضا در بازار وجود دارد، 
کنترل کردن قاچاق موضوع ابتری است. از طرف دیگر باید 
روش اجرایی برچس��ب اصالت نیز مورد بازبینی قرار بگیرد 
و از رأی و نظر تشکل های صنفی مربوط در خصوص نقشه 
راه آینده آن اس��تفاده شود. ما باید به بلوغ بخش خصوصی 

اعتماد کنیم.
؟ در حلوزه دارو برخی بله گمانه زنی در خصوص 
مافیلای دارو می پردازنلد. آیا جنابعالی دسلت های 

پنهان مافیای دارو در ایران را تایید می فرمایید؟ 
یک��ی از اتهام های همیش��گی دارو در ای��ران و در دنیا 
موضوع انحصار و رانت اس��ت. هر وقت بی انضباطی بر بازار 
دارو س��ایه می افکند، همه انگشت اتهام را به سمت مافیای 
دارو نش��انه می روند. تنها راه گریز از این اتهام ها آن اس��ت 
که فضای صنعت و تجارت دارو را به س��مت رقابت پذیری 
هدایت کنیم. هر چه تعداد مبادی ورودی کاال بیشتر شود، 
احتمال سوءاس��تفاده، رانت و مافیا ساالری کمتر می شود. 

مس��ئله دوم تقاض��ای بیمار ب��رای تجویز 
داروی بیشتر اس��ت. در بسیاری از موارد عامل 

اصلی تجویز تعداد بیش��تر دارو از س��وی پزشکان، 
تقاضای بیماران است، زیرا احساس می کنند پزشکی که 

داروی بیشتری تجویز کند، پزشک بهتر و حاذق تری است. 

چاش��نی ها و رنگ های مصنوعی و مواد غذایی کم 
کیفیت پرکرده ایم. محیط اطرافمان پر از سموم 
و آلودگی ها ش��ده است و کم تحرکی بر زندگی 
شهرنش��ینان ما س��ایه انداخته است، همچنین 
استرس و اضطراب تاروپود زندگی سالم را در هم 

بنزین باکیفیت نباشد. وقتی سوخت مناسب برای اتومبیل 
خود فراه��م نکرده اید چاره ای ندارید ج��ز اینکه از مکمل 
بنزین برای بهینه س��ازی آن اس��تفاده کنید. وقتی زندگی 
ماش��ینی و شهرنش��ینی مدرن، کیفیت م��واد غذایی را به 
ش��دت کاهش داده اس��ت و فس��ت فودها فقط شکم ما را 
سیر می کنند و نه سلول های ما را، آن وقت است که چیزی 
به ن��ام مکمل های غذای��ی وجود خارجی پی��دا می کند، 
گذش��تگان م��ا هی��چ گاه از مکمل های غذایی اس��تفاده 
نکرده بودند و تن و بدنی س��الم تر از خیلی از امروزی ها 
داش��تند. ما زندگی طبیعی و محیط زیس��ت طبیعی را 
از خودم��ان دور کرده ایم. س��فره غذایی خودمان را از 
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البت��ه با گس��ترش مبادی تأمی��ن کاال طبیعت��اً کنترل و 
نظارت نیز دش��وارتر می ش��ود و انرژی و هزین��ه ریالی و 
انسانی بیشتری باید برای مدیریت فضای صنعت و تجارت 

اختصاص پیدا کند.
؟ منظورتلان دقیقًا تقویلت ابزارهای نظارتی در 

سازمان غذا و دارو است؟
 ببینید در هر صنع��ت و تجارتی مافیا به گروه هایی 
اطالق می ش��ود که به ص��ورت منظم و ش��بکه ای و خارج 
از ضواب��ط و چارچ��وب قانونی کار می کنن��د. مافیای دارو 
همان اس��ت که به ص��ورت زیرزمینی ب��ه واردات قاچاق و 
توزیع داروهای تقلبی در سطح عرضه می پردازد که وزارت 
بهداش��ت نیز به ش��دت با آن مخالف است و از هر تالشی 
برای برخورد با این گروه ها که سالمت مردم را به مخاطره 

می اندازند کوتاهی نمی کند. 
به هر حال مردم از سازمان غذا و دارو برای تأمین ایمنی 
و امنی��ت مواد غذایی و دارویی توقعهای به جایی دارند که 
صدالبته در این خصوص باید زیرس��اخت های اولیه تأمین 
ش��ود. سازمان غذا و دارو به بودجه مناسب، نیروی انسانی 
کافی و مس��لط و مدیریت قوی و یکپارچه نیازمند اس��ت. 
البته در برخی کش��ورها به جهت گس��تردگی موضوعات 
مرب��وط به غذا و دارو، س��ازمان متولی آنه��ا را از یکدیگر 
تفکیک کرده اند؛ یعنی دارو را یک سازمان مستقل کنترل 
و مدیریت می کند و غذا را یک س��ازمان دیگر. این موضوع 
در خصوص کش��ور ما نیز، نیازمند کارشناس��ی و ارزیابی 
دقیق است و نمی شود یک ش��به در رابطه با آن اظهارنظر 
کرد. در خصوص سازمان غذا و دارو نکته دیگر آنکه دولت 
نباید به سمت فربه شدن و حجیم شدن پیش برود. سبک 
کردن بدنه دولت یکی از رویکردهای تجربه شده در دنیای 
امروز اس��ت. باید ابزارهای مناس��ب برای کنترل، مدیریت 
و سیاس��ت گذاری از سوی دولتمردان ارائه شود به گونه ای 
که نه س��ازمان ها سنگین و حجیم شوند و نه اینکه بخش 

خصوصی رها و بی نظارت شود.
؟ آقلای دکتر بلرای تکمیلل بحث بهتر اسلت 
گریلزی هم بله موضلوع تحریم های یکی دو سلال 
اخیر بزنیم. این تحریم ها چه تأثیر بر صنایع دارویی 

کشور داشت؟
 در طول این س��ال های اخیر هرچند غربی ها دارو را 
رس��ماً تحریم نکرده بودند و ژست مردم فریب حقوق بشر 
را در بوق ه��ای تبلیغاتی خود فری��اد می زدند، اما واقعیت 
این اس��ت که عملکرد آنها خصوصاً در حوزه تراکنش های 
مال��ی به تحریم نظام دارویی کش��ور ما منجر ش��د. مردم 
واقعاً تحت فش��ار قرار گرفتند. بیماران خاص در کش��ور ما 
رنج زیادی را متحمل ش��دند. صنایع دارویی ما هم بسیار 
تحت فش��ار ق��رار گرفت؛ اما ب��ا هر تهدیدی اگ��ر مواجهه 
درس��ت و منطقی ص��ورت پذیرد تبدیل ب��ه یک فرصت 
می ش��ود. تحریم ها در دل خودش فرصت مناسبی را برای 
خودکفایی صنایع دارویی ما به دنبال داشت. البته طبیعتاً 
نباید انتظار داش��ته باشیم که همه داروها در داخل کشور 
تولید ش��ود؛ اما باید ی��ک معادله ای ایج��اد کنیم که اگر 
کش��وری، ما را تحریم کرد، خودش نیز به تبع این تحریم 
به اندازه ما یا بیش از ما آس��یب ببین��د. این یک مأموریت 
جدی برای صنایع دارویی کش��ور است. ما باید به سطحی 
از مبادله علم و فّناوری برسیم که روابط تجاری مان حداقل 
در منطقه و با کش��ورهای ش��ریک متوازن شود. قطعاً نیاز 
باید دوطرفه باش��د ت��ا هیچ طرف نتوانن��د دیگری را دور 

بزنن��د. مثاًل کش��ور چین برای ما تس��بیح و جانماز تولید 
می کن��د اما آیا ما برای آنها می توانیم مجس��مه بودا تولید 

کنیم؟
؟ بنابراین رویکرد شلما بر ارجحیت تولید تحت 
لیسلانس در مقایسله با واردات داروی ساخته شده 

است؟
 دقیقاً همین طور است. صنایع دارویی ما باید تا حد 
امکان از دانش و فّناوری داخلی و بومی بهره برداری کنند. 
اگر نمی توانیم یک دارو را در داخل کشور به صورت کامل و 
جامع تولید کنیم. حداقل می توانیم بخشی از پروسه تولید 
را ب��ر عهده بگیریم. معنا ندارد ک��ه خارجی ها به ما اجازه 
ندهن��د که در آن قس��متی که می توانیم پروس��ه تولید را 
دنبال کنیم، فعالیت نداش��ته باشیم. چه طور ما در صنایع 
مختلف مونتاژ را زمینه س��از ورود فّن��اوری تولید و دانش 
فنی می دانیم. در حوزه دارو نیز همین گونه اس��ت. ما باید 

حداقل، تولید تحت لیسانس را در کشورمان به صورت 
ج��دی دنبال کنیم. اتفاقاً این در ادامه همان س��ؤال 
قبلی ش��ما قرار دارد؛ یعنی با تولید تحت لیس��انس 

خواهیم توانس��ت رابطه مان را با ش��رکای تجاری مان 
مت��وازن کنی��م. یک بحث دیگری ه��م در این میان باقی 
می مان��د و آن الگوی مدیریت ما بر صنایع دارویی کش��ور 
اس��ت. تولید و واردات یک بحث اس��ت و الگوی مدیریت 
آن یک بحث دیگر. اعتقاد من این است که الگوی مدیریت 
ما در حوزه صنایع دارویی باید یک الگوی بومی متناس��ب 
بافرهنگ تجویز و مصرف دارو از یک س��و و س��بک زندگی 
خودمان باش��د. الزاماً نیاز نیس��ت که کپی برداری از خارج 

کشور باشد. شاید تلفیقی از آن دو نیاز باشد.
سلالمت  حلوزه  سیاسلت گذاران  از  برخلی  ؟ 
معتقدند که صرفًا متولی سلالمت جامعه هسلتند و 
ترویج تولید بر عهده ایشلان نیست. نظرتان در این 

خصوص چیست؟
 این همان بخش��ی نگری و نگاه جزیره ای اس��ت که 
بعضاً دچار برخی قس��مت های صنعت ما ش��ده اس��ت. از 
منظر متولیان س��المت ممکن است این یک مطلب صحیح 
و منطقی باشد که سالمت،  محور اصلی تصمیم گیری های 
آنها باش��د، اما نگاه فراگیر و فرا بخش��ی در این میان چه 
جایگاهی دارد. سالمت جامعه اولویت اول است اما نباید به 
معنای باز کردن مرزهای کش��ور بر روی کاالهای خارجی 
باش��د. به نظر م��ن در پیش گرفتن رویک��رد تولید تحت 
لیس��انس می تواند گام آغازین مناس��بی در مسیر تقویت 

دانش فنی کشور باشد.
؟ آقلای دکتر برخی بیماران اصلراری زیادی بر 
اسلتفاده از داروهلای خارجی دارند. این مسلئله را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
 دارو کاالیی چندبعدی اس��ت. بخشی 

از میزان اثرگذاری آن وابس��ته به نگرش و 
اعتقاد بیمار اس��ت. بای��د در این خصوص 
اطالع رسانی ش��ود و پتانسیل های تولیدی 

کش��ور به مردم عرضه ش��ود. بای��د مردم به 
کاالی ایرانی اعتماد داش��ته باشند. البته بخشی 

از اثربخشی دارو نیز وابستگی به کیفیت مواد اولیه و 
فّناوری تولید دارد که قابل انکار نیس��ت. در خصوص اجزاء 
تش��کیل دهنده رویکرد روانی مردم ب��ه داروی ایرانی باید 
بگویم که قیمت یکی از اجزاء آن اس��ت؛ یعنی برخی فکر 
می کنند که چ��ون داروی ایرانی ارزن تر از داروی خارجی 

اسلتفاده از داروهلای خارجی دارند. این مسلئله را 

دارو کاالیی چندبعدی اس��ت. بخشی 
از میزان اثرگذاری آن وابس��ته به نگرش و 
اعتقاد بیمار اس��ت. بای��د در این خصوص 
اطالع رسانی ش��ود و پتانسیل های تولیدی 

کش��ور به مردم عرضه ش��ود. بای��د مردم به 
کاالی ایرانی اعتماد داش��ته باشند. البته بخشی 

از اثربخشی دارو نیز وابستگی به کیفیت مواد اولیه و 
فّناوری تولید دارد که قابل انکار نیس��ت. در خصوص اجزاء 
تش��کیل دهنده رویکرد روانی مردم ب��ه داروی ایرانی باید 
بگویم که قیمت یکی از اجزاء آن اس��ت؛ یعنی برخی فکر 
می کنند که چ��ون داروی ایرانی ارزن تر از داروی خارجی 

مختلف مونتاژ را زمینه س��از ورود فّن��اوری تولید و دانش 
فنی می دانیم. در حوزه دارو نیز همین گونه اس��ت. ما باید 

حداقل، تولید تحت لیسانس را در کشورمان به صورت 
ج��دی دنبال کنیم. اتفاقاً این در ادامه همان س��ؤال 
قبلی ش��ما قرار دارد؛ یعنی با تولید تحت لیس��انس 

خواهیم توانس��ت رابطه مان را با ش��رکای تجاری مان 
مت��وازن کنی��م. یک بحث دیگری ه��م در این میان باقی 
می مان��د و آن الگوی مدیریت ما بر صنایع دارویی کش��ور 
اس��ت. تولید و واردات یک بحث اس��ت و الگوی مدیریت 
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است پس کیفیت آن پایین تر است. این باور باید تغییر کند.
؟ در رابطه با قیمت گذاری داروی ایرانی چه نظری 

دارید؟
 در ای��ن رابط��ه دو رویک��رد وج��ود دارد، برخ��ی 
معتقدن��د که صنای��ع دارویی باید ازلح��اظ قیمت گذاری 
دارو تحت کنترل دولت باشد، به جهت اینکه موضوع دارو 
حساس��یت زیادی دارد و نمی توان قیم��ت آن را به بازار 
واگذار کرد؛ ممکن اس��ت در این میان سوءاس��تفاده هایی 
از س��وی ش��رکت های دارویی اتفاق بیفت��د؛ اما در طرف 
مقاب��ل برخ��ی صاحب نظ��ران هس��تند ک��ه معتقدن��د با 
آزادس��ازی قیمت گ��ذاری دارو، به صنای��ع دارویی اجازه 
داده ای��م که هزینه های تحقی��ق و پژوهش برای داروهای 
آتی را تأمین کنند و خون تازه ای به صنایع دارویی کشور 
تزریق می ش��ود. البته در این میان بای��د به این نکته هم 
اش��اره کنیم که هرچند افزایش قیمت دارو فشار مضاعفی 
را ب��ر مردم تحمیل می کند اما در ازای آن می تواند تالش 
م��ردم برای پیش��گیری از بیماری ها را نی��ز افزایش دهد. 
این رویکرد در ش��رایطی قابل دفاع اس��ت ک��ه ابزارهای 
مناس��ب حمایتی از اقش��ار آس��یب پذیر به فراخ��ور نیاز 

تدارک دیده ش��ود.
؟ درباره تبلیغات دارو چله دیدگاهلی داریلد؟

 تبلیغات دارو به معنای اطالع رس��انی و معرفی دارو 
به پزش��ک یک نیاز اساس��ی در حوزه دارویی است. مهم 
این اس��ت که این اطالع رسانی نباید با اغراض سوداگرانه، 
انتخاب بیماران را تحت ش��عاع قرار دهد. به هرحال مردم 
از جزئی��ات داروها اط��الع ندارند و اگر تمرک��ز تبلیغات 
دارویی بر مردم ش��ود می توان��د توصیف های یک بعدی از 
برخ��ی اجزاء یک دارو ارائ��ه دهد که قطع��اً گمراه کننده 
اس��ت. بی ش��ک تبلیغات دارو نبای��د منجر ب��ه تجویز یا 

مصرف غیرمنطقی دارو ش��ود.
؟ ایلن موضوع در رابطه با مکمل های غذایی نیز 

صادق اسلت؟
 آنچه از وضعی��ت داروخانه های کش��ور می بینیم آن 
است که بروش��ورهای تبلیغاتی عموم مکمل های غذایی در 
اغلب داروخانه ها توزیع می شود. این اطالع رسانی ازنظر اینکه 
س��واد تغذیه ای مردم افزایش پیدا می کن��د می تواند پدیده 
مهمی باش��د، ولی باید نظارت ها بر شرکت های عرضه کننده 
مکمل ها افزایش پیدا کند تا هر ش��رکت مس��ئولیت قانونی 
مطالبی که منتش��ر می کند را به ط��ور کامل بر عهده بگیرد. 
ضمن اینکه بی ش��ک بای��د دس��تورالعملی در این خصوص 
وجود داش��ته باش��د که راه آینده را نش��ان دهد. شاید بهتر 
باشد این اطالع رسانی ها به گونه ای ترتیب داده شود که الزاماً 
مردم را به مراکز مش��اوره هدایت کند یا اینکه مطالب مورد 

تائید یک مرکز مشاور تغذیه نیز باشد.
؟ در خصلوص مکمل هلای تقویت کننلده قوای 

جنسلی چه طور؟
 ب��ا توجه به نوع فرهنگ مردم ما موضوع مش��کالت و 
معضالت جنس��ی یک موضوع خاص در کش��ور ما محسوب 
می شود. بسیاری از تحقیقات و مطالعات در حوزه آسیب های 
اجتماعی بیانگر آن است که ریشه بسیاری از مشاجرات درون 
خانوادگی به مباحث جنس��ی بازمی گردد. حتی ریش��ه یابی 
این مسائل در پدیده طالق هم ردپای معناداری از معضالت 
جنسی در شکل گیری طالق را نشان می دهد. برخی از علل 
و عوامل طالق آش��کار هس��تند و زوجین بهنگام طالق این 
علل را در دادخواست خود بیان می کنند مانند مصرف مواد 
مخدر، خش��ونت، دخالت والدین و گاهی فق��ر اما برخی از 
علل طالق در دادخواس��ت بیان نمی شود مانند نارضایتی از 

روابط زناشویی که به دلیل مسائل فرهنگی حاکم بر جامعه 
در قالب نداشتن تفاهم در دادخواست ذکر می شود و یکی از 
عوامل مؤثر در طالق است و کمتر در دادخواست های طالق 
به آن توجه می شود، همچنین می توان به سوءظن یا انحراف 
اخالقی که معموالً بیان نمی ش��ود، اش��اره کرد. حتی برخی 
از پرونده های طالق های توافق��ی و حتی غیر توافقی در اثر 
سوءبرداش��ت های غیرمنطقی یکی از طرفین از وظایف خود 
در روابط زناش��ویی است. بی شک تابو شدن بیان و پیگیری 
مسائل جنسی و مشکالت زوجین در تداوم معضالت جنسی 
و انحرافات در جامعه مؤثر است و همان طور که عرض کردم 
می تواند ب��ه آس��یب های اجتماعی منجر ش��ود. پس نظام 
بهداش��ت و درمان کش��ور نمی توان، بی توجه به آن باش��د. 
داروها و مکمل های شناس��نامه داری در این خصوص وجود 
دارد که بر اس��اس تأییدیه های وزارت بهداشت تولید یا وارد 
کشور می ش��وند. نکته اساسی این است که اطالع رسانی در 
این خصوص باید کاماًل هدفمند و کارشناس��ی ش��ده باشد. 
مردم باید عالئم بیماری های جنسی و ناتوانی های باروری را 
بدانند و برای بهبود خود به مراکز مش��اوره جنسی و تنظیم 
خانواده مراجعه کنند. متأس��فانه امروزه بازار عرضه و فروش 
داروه��ا، مکمل ها، مواد خوراکی و همچنین کاالهایی که به 
افزایش یافتن میل جنس��ی کمک می کند در ماهواره بسیار 
داغ اس��ت ک��ه علی رغم تبلیغات گس��ترده ای که هر یک از 
تولیدکنندگان این فرآورده ها جهت اعتباربخش��ی محصول 
خود دارند، پش��توانه علمی ندارد و ت��ا به امروز تأثیر قطعی 
هیچ یک از آنها به تائید مراکز درمانی ذیصالح نرسیده است 
و بیش��تر به دنبال درآمد خود هس��تند تا س��المت جامعه. 
درمجموع باید بگوییم که آموزش هدفمند یکی از مهم ترین 
ش��اخصه هایی اس��ت که بای��د در این خص��وص موردتوجه 

سیاست گذاران قرار بگیرد.
؟ آقای دکتر اشلاره ای هم به طرح فارسی نویسی 
نسلخه های دارویی داشته باشیم. عاقبت این طرح به 

کجا رسید؟
 واقعیت آن است که فارسی نویس شدن نسخه ها یک 
موض��وع فرعی اس��ت در مقابل ده ها معضل��ی که در حوزه 
بهداش��ت و درمان گریبان گیر کش��ور است. منابع مالی در 
این حوزه محدود اس��ت. وقتی دردها زیاد است باید با توجه 
ب��ه اولویت بندی ها پیش بروی��م. مس��لماً برنامه ریزی برای 
حمایت از خانه های بهداشت روس��تایی درزمینة پشتیبانی 
دارو، تجهیزات و نیروی انسانی اولویت بیشتری از پرداختن 
به فارس��ی نویس شدن نس��خه ها دارد. برنامه اجرایی که در 
خصوص نس��خه های پزش��کی در حال ش��کل گیری اس��ت 
آن اس��ت که ثبت نس��خه ها را در یک ش��بکه آنالین ملی 
محقق کنیم. با ش��بکه ش��دن ثبت نس��خه ها امکان کنترل 
و برنامه ریزی دارویی و رصد ش��رایط حاکم بر نظام دارویی 

کشور سهل الوصول تر خواهد شد.
؟  سخن پایانی؟

 در پایان می خواهم اشاره ای هم به ضرورت و اهمیت 
توجه بیش ازپیش به موضوع طب س��نتی داش��ته باش��م. 
طب س��نتی عالوه بر اینکه می تواند صرفه جویی اقتصادی 
برای خانواده ها به دنبال داش��ته باشد، نظام دارویی ما را از 
وابس��تگی مفرط به کمپانی های غرب��ی نیز نجات می دهد. 
ضمن آنکه می تواند زمینه ساز صادرات دارو و ارزآوری برای 
کشور باشد. سال ها است که دنیا به سمت داروهای طبیعی 
و طب سنتی حرکت کرده است و ما پتانسیل زیادی در این 
خصوص داریم. رهایی از اثرات جانبی داروهای ش��یمیایی 
یکی از انگیزه های مردم دنیا برای اس��تقبال از طب سنتی 
است. ما باید خودمان به داشته های خودمان باور پیدا کنیم.

گاهی شاهد آن 
بوده ایم که در بسیاری 
از کشورها نشستن 
افراد بر صندلی های 
مدیریت در وزارت 
بهداشت و ادامه 
فعالیت آنها، به عملکرد 
مدیران دارویی 
وابستگی شانه به شانه 
دارد. حتی موضوع 
امنیت اجتماعی و 
امنیت سیاسی کشورها 
به وضعیت بودونبود 
دارو گره خورده است

برخی معتقدند 
که صنایع دارویی 
باید ازلحاظ 
قیمت گذاری دارو 
تحت کنترل دولت 
باشد، به جهت 
اینکه موضوع دارو 
حساسیت زیادی 
دارد و نمی توان 
قیمت آن را به بازار 
واگذار کرد
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دکتر کمال ش�ينى مقدم
دبیر انجمن داروخانه داران ايران

چگونگی 
نظارت FDA بر 
مكمل های غذایی

؟ تعریف علمی مکمل غذایی یا دارویی چیست؟
 DSHEA شورای آموزش و بهداشت مکمل های غذایی ایاالت متحده یا 
در سال ۱۹۹۴، قانون استفاده از مکمل های غذایی، بهداشتی و درمانی را 
تصویب نم��ود و واژه مکمل های غذایی یا دارویی را این گونه تعریف کرد: 
یک مکمل غذایی، محصولی اس��ت که از طریق دهان وارد بدن می ش��ود 
و حاوی یک ترکیب مغذی اس��ت ک��ه به منظور کامل کردن رژیم غذایی 
افراد به کار می رود. ترکیبات غذایی در این محصوالت ش��امل ویتامین ها، 
مواد معدنی، گیاهان دارویی، اسیدهای آمینه و موادی مانند آنزیم ها، مواد 
ترشحی غدد و متابولیت ها هستند. مکمل های غذایی به فرم های قرص، 

کپسول، شربت یا پودر یافت می شوند.
؟ آیا می توان مکمل غذایی را در دسته بندی های مرسوم دارویی 

طبقه بندی کرد؟
  مکمل غذایی، دارو محسوب نمی شود اما در کنار بهبود عملکرد بدن 
می تواند عالوه بر پیشگیری به درمان بسیاری از بیماری ها نیز کمک کند. 
طب��ق قانون DSHEA تنها محصولی به عنوان مکمل رژیم غذایی در نظر 

گرفته می شود که دارای برچسب عنوان مکمل غذایی باشد.
؟ آیا FDA بر تولید مکمل های دارویی نیز نظارت می کند؟

 FDA اگرچه مکمل های غذایی برای تولید و فروش، نیاز به تأییدیه از  
ندارن��د اما بر اس��اس قوانین DSHEA، تولیدکنندگان مس��ئول تضمین 
ایمنی، صحت وجود و میزان ترکیبات ذکرش��ده در برچس��ب مکمل ها 

مبتنی بر شواهد کافی و قانونی می باشند.
؟ مسئولیت FDA در مورد نظارت بر مکمل های غذایی چیست؟

  بخشی ایمنی غذا و تغذیه کاربردی FDA CFSAN مسئول نظارت بر 
این محصوالت اس��ت. اقدامات FDA جهت نظارت بر بازار فروش و یافتن 
محصوالت غیر ایمن و دارای ادعاهای نادرس��ت شامل بازرسی در تولید و 
توزیع، آنالیز آزمایش��گاهی محصوالت و بررس��ی عوارض جانبی ناشی از 

مصرف محصوالت است.
؟ اولین سلابقه اسلتفاده از مکمل های غذایلی در کدام نقطه از 

جهان است؟
 در س��ال ۱۹۱۲ فردریک هاپکیز نش��ان داد که عامل ناش��ناخته ای 
به غیراز کربوهیدرات ها، پروتئین و چربی در شیر وجود دارد که برای رشد 
موش ها الزم اس��ت. این فاکت��ور که جایزه نوبل س��ال ۱۹۲۹ را به خود 
اختصاص داد ویتامین A بود که برای اولین بار در سال ۱۹۴۷ توسط دو 
ش��یمیدان هلندی سنتز ش��د. برای اولین بار در سال ۱۹۳۱ دکتر لوسی 
ویلس )Lucy Wills( متوجه ش��د که کم خونی در زنان حامله توس��ط 
عصاره مخمر قابل پیش��گیری و درمان است. پس ازآن بود که دانشمندان 
توانس��تند ماده فوالت را ابتدا از عصاره مخمر و پس ازآن از گیاه اس��فناج 
جدا کنند. ویتامین C سنتتیک نیز اولین بار در سال ۱۹۳۴ توسط شرکت 
هافمن-روش��ه با منش��أ گلوکز و بانام تجاری Redoxon به تولید انبوه 
رسید. اولین استفاده از ویتامین E به عنوان عامل درمانی در سال ۱۹۲۳، 
تجویز روغن جوانه گندم برای نوزادان نارس مبتالبه نارسایی رشد بود که 
سبب بهبود رشد و تکامل این نوزادان شد. تاریخچه استفاده از ید نیز به 
برنامه پیشگیری از کمبود ید در سال ۱۹۱۷ در دانش آموزان اهل اوهایو 
بازمی گردد. نتایج این مطالعه در چند س��ال بعد کاهش قابل توجه میزان 
گواتر در کودکان تحت درمان با ید در مقایس��ه با کودکانی که مکمل ید 

دریافت نمی کردند را گزارش نمود.
؟ بیشلترین مصرف مکمل های غذایی مربوط به کدام دسلته از 

مکمل ها است؟
  در بی��ن مکمل ه��ای مختل��ف، در س��ال ۲۰۱۱ مولتی ویتامین ها، 
ویتامین های گروه B و ویتامین C بیش��ترین س��هم را به خود اختصاص 
داده اند. در بین مواد معدنی نیز ترکیبات کلسیم بیشترین مصرف را داشته 

و حدود ۶۰ درصد از فروش را به خود اختصاص داده است.
؟ آینده صنعت مکمل ها را چگونه می بینید؟

 در طی دهه های گذش��ته مصرف مکمل های غذایی و دارویی جایگاه 
ویژه ای را در س��بد دارویی و سالمت افراد مختلف به خود اختصاص داده 
اس��ت. آمارها نشان می دهد ۴۰ درصد از مردم جهان و نیمی از جمعیت 
کش��ورهای پیش��رفته از انواع مختلف مکمل ها اس��تفاده می کنند. البته 
ستردگی مصرف این مکمل ها همواره چالش های فراوانی را در نظام سالمت 
به همراه داشته است زیرا از یک سو برخی دیدگاه های تجاری و تبلیغاتی با 
ارائه ادعاهای غیرواقعی فرآورده خود را شفابخش هرگونه اختالل و بیماری 
معرفی نموده و از سوی دیگر تفکرات بدبینانه ای هم در جهت انکار هرگونه 
مزایا و محاسن مکمل ها وجود دارد. در این میان ارائه تفکر سوم منطقی 
در م��ورد نق��ش و جایگاه واقعی مکمل ها برای اس��تفاده صحیح و علمی 
این محصوالت توس��ط متخصصین حوزه تغذیه و سالمت ضرورت دارد.

مکمل ه�ای  اگرچ�ه 
غذای�ی ب�رای تولی�د 
ب�ه  نی�از  ف�روش،  و 
 FDA از  تأییدی�ه 
ندارن�د ام�ا بر اس�اس 
 ،DSHEA قوانی�ن 
تولیدکنندگان مسئول 
تضمین ایمنی، صحت 
وجود و میزان ترکیبات 
ذکرشده در برچسب 
مکمل ها مبتنی بر شواهد 
کافی و قانونی می باشند.
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زاده دکت�ر عب�اس کبرياي�ى 
مدير گروه اقتصاد و مديريت  دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مقدمه ای بر اقتصاد دارویی

بررسی ابعاد اقتصادی 
طراحی و عرضه 
مولكول های دارویی جدید

گزارش های اقتصادی نشان می دهد که هزینه های کشف یك مولکول دارویی از مرحله 
طراحی تا ورود به بازار مصرف بالغ بر 1/3 میلیارد دالر است. این در حالی است که این 
هزینه ها در سال های نه چندان دور (حدود 15 سال قبل) کمتر از پانصد میلیون دالر برآورد می شد.
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ب��ه دلی��ل اوال تخصصی ش��دن داروه��ا و ضرورت 
اس��تفاده از تکنیک ها و روش های بس��یار اختصاصی 
و ثانیا ض��رورت انجام آزمایش های گران قیمت برای 
اثبات اث��رات اختصاصی مولکول های طراحی ش��ده 
جدی��د و ثالثا  ض��رورت انجام آزمایش ه��ا در انواع 
مدل های حیوان��ی و مطالعات بالینی در جمعیت های 
س��خت گیرانه  دس��تورالعمل های  مطاب��ق  انس��انی 
منطب��ق با اص��ول Good Clinical Practice که 
ازجمل��ه رویکرده��ای آژانس های ثب��ت دارو نظیر 
TGA.EMEA.FDA و... اس��ت ک��ه هزینه ه��ای 
کش��ف و ثبت داروها روز ب��ه روز در حال افزایش 
اس��ت به نحوی که در کمت��ر از ۲۰ س��ال هزینه های 
کش��ف مولکول ه��ای جدید بیش از س��یصد درصد 
رش��د داشته است. به همین دلیل قیمت مصرف کننده 
داروه��ای جدید بس��یار گران ب��وده و فاصله قیمت 
ب��ا   Conventional drugs س��نتی  داروه��ای 
داروهای تولیدش��ده با تکنولوژی های جدید بیش از 

حد تصور است.
 ب��رای مثال تف��اوت قیمت یک دوره ش��یمی درمانی 
ب��ا داروهای نس��ل قدیم ب��ا داروهای نس��ل جدید 
)مونوکلون��ال آنتی بادی ه��ا( گاهی تا چن��د ده برابر 

می رسد.
از ط��رف دیگر با ورود کش��ورهای جدید به صنعت 
داروس��ازی رقابت در عرصه داروسازی روز به روز 
در حال افزایش است، کشورهایی که تا ۲۰ سال قبل 
تنها مصرف کننده داروها بودند و از دانش داروسازی 
بهره ای نداشتند در س��ال های اخیر خصوصًا از سال 
۱۹۹۰ ب��ه بعد به ای��ن دانش دس��ت یافته و در حال 
حاضر دارای نقش بارزی در صنعت داروسازی جهان 
می باش��ند. کش��ورهایی نظیر چین، هند، کره جنوبی، 
برزیل و آرژانتین ازجمله کش��ورهایی هس��تند که با 
س��رمایه گذاری های هدفمندی که در تمام جنبه های 

س��خت افزاری و نرم افزاری انج��ام داده اند تبدیل به 
قدرت هایی در عرصه داروسازی شده و فاصله خود 

را با کشورهای صنعتی روز به روز کاهش می دهند.
 به طور خالص��ه هزینه های س��نگین تحقیق و تولید 
داروه��ای جدی��د، رقاب��ت نزدی��ک ش��رکت های 
داروس��ازی با یکدیگر، افزایش دانش عمومی جامعه 
در حیطه دارودرمانی و به عبارتی افزایش آگاهی های 
عمومی و س��طح روب��ه تزاید انتظ��ارات عمومی از 
دسترسی به خدمات پزشکی و دارویی باعث گردیده 
تا علم اقتص��اد در داروس��ازی از جنبه های مختلف 
نظی��ر سیاس��ت گذاران و ش��رکت های داروس��ازی، 
س��ازمان های بیمه گر و حتی بیماران اهمیت ویژه ای 

پیدا کند. 
مطالع��ات انجام ش��ده در آمری��کا نش��ان می دهد که 
هزینه های عمومی بخش س��المت که در سال ۱۹۸۰ 
کمتر از ۵ درصد از GDP بوده است در سال ۲۰۰۵ 
میالدی ب��ه بیش از ۱۶ درصد از GDP افزایش یافته 
اس��ت و پیش بینی می ش��ود این رقم در س��ال ۲۰۱۶ 
میالدی به بیش از ۱۸ درصد برس��د. همان طور که از 
آمار فوق برمی آید هزینه های بخش سالمت به شدت 
در حال رش��د است و متوس��ط رشد هزینه ها در این 
بخ��ش از س��ایر بخش ه��ای هزینه ای جامع��ه باالتر 
اس��ت؛ بنابراین پرداختن به اقتصاد س��المت یکی از 
رویکردهای مهم آموزش پزشکی و داروسازی است.
در علم اقتصاد دارو حیطه دارو درمانی از س��ه جنبه 
 ،)Economic( اقتص��ادی   ،)Clinical( بالین��ی 

انسانی )Humanistic( باید مدنظر قرار گیرد.

جنبه بالینی
مطالع��ات بالین��ی در س��ه ف��از I،II،III، قب��ل از 
ورود دارو ب��ه ب��ازار مص��رف ص��ورت می گی��رد. 
س��ازمان های نظارتی و تنظیم کننده مقررات در سطح 

س��خت افزاری و نرم افزاری انج��ام داده اند تبدیل به ب��ه دلی��ل اوال تخصصی ش��دن داروه��ا و ضرورت 
قدرت هایی در عرصه داروسازی شده و فاصله خود 

مطالع�ات انجام ش�ده در آمریکا 
نش�ان می ده�د ک�ه هزینه های 
عموم�ی بخش س�المت ک�ه در 
س�ال 1980 کمت�ر از 5 درصد از 
GDP بوده اس�ت در سال 2005 
می�الدی ب�ه بی�ش از 16 درص�د 
از GDP افزایش یافت�ه اس�ت و 
پیش بینی می ش�ود ای�ن رقم در 
س�ال 2016 می�الدی به بی�ش از 
18 درصد برس�د. همان طور که 
از آمار فوق برمی آید هزینه های 
بخش سالمت به ش�دت در حال 
رشد است و متوسط رشد هزینه ها 
در این بخش از سایر بخش های 
هزین�ه ای جامع�ه باالت�ر اس�ت؛ 
بنابراین پرداختن به اقتصاد سالمت 
یکی از رویکردهای مهم آموزش 
اس�ت. داروس�ازی  و  پزش�کی 
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ملی و بین المللی دس��تورالعمل های س��خت گیرانه ای را 
برای انجام این مطالعات دارند. ازآنجاکه س��فارش دهند 
و حامی مالی این مطالعات شرکت تولیدکننده هستند و 
همچنین مطالعات فاز IV که پس از ورود دارو به بازار 
مص��رف باهدف ثبت و ردیابی ع��وارض جانبی داروها 
صورت می گیرد توس��ط ش��رکت های تولیدکننده دارو 
انجام می ش��ود، همواره نتایج این مطالعات مورد مناقشه 
بوده و س��ازمان های نظارتی ت��الش دارند تا با برقراری 
مق��ررات و دس��تورالعمل های ویژه و ارج��اع این گونه 
مطالعات به مؤسسات مستقل و ... درجه اعتماد و اعتبار 
این نوع تحقیقات را افزای��ش دهند. در نتایج مطالعات 
بالین��ی عمومًا ب��ر کارایی درمانی، س��المت و عوارض 
جانبی تمرکز می ش��ود. ای��ن نتایج معم��والً به صورت 
مس��تقل و یا مقایس��ه با داروهای مش��ابه و ی��ا هم رده 
گزارش می گردد؛ و لذا نتایج مطالعات بالینی که معموالً 
 Randomized Clinical Trial )RCT( در قال��ب
بی��ان می گرد، مبنایی برای قضاوت های بعدی اس��ت و 
لذا س��ازمان های تنظیم گر مقررات و نظارتی حساسیت 
وی��ژه ای بر روی این نوع مطالعات صورت داده و نتایج 
این گونه مطالعات را با دقتی مضاعف بررسی می نمایند

جنبه های اقتصادی
منابع اقتص��ادی همواره محدود بوده و در بس��یاری از 
موارد نیازها بیش از منابع در دسترس می باشند. از طرف 
دیگ��ر در اغلب جوامع حاکمی��ت خود را در خصوص 
بهداش��ت و سالمت جامعه مس��ئول می داند و لذا منابع 
مادی موردنیاز این بخش را تأمین می کند. منابع دولت ها 
همواره محدود هس��تند و لذا دولت ه��ا ناگزیرند منابع 

خود را به صورت بهره ور به هزینه گیرند.
کاالها و خدمات س��المت ش��امل خدمات صنعتی اعم 

از تولی��دی و خدمات��ی هس��تند، بنابرای��ن دولت ها در 
چارچوب برنامه های توس��عه صنعتی کش��ور باید برای 
افزایش دسترسی به خدمات و کاالهای سالمت توسعه 
صنعت مربوطه خصوصًا توس��عه صنعت داروسازی را 

همواره مدنظر داشته باشند.
ک��ه  س��المت  خدم��ات  و  کااله��ا  عرضه کنن��دگان 
س��رمایه گذاران بخ��ش خصوص��ی هس��تند تمای��ل به 
بزرگ تر ش��دن بازار و توس��عه تجارت دارد. در حوزه 
داروس��ازی نیز تولیدکنندگان و عرضه کنندگان تمایل به 
توس��عه بازارهای خوددارند. طبیعت توس��عه اقتصادی 
کاال و خدم��ات، خل��ق نیازه��ای جدی��دی اس��ت که 
در بس��یاری از م��وارد می تواند همراه ب��ا خلق نیازهای 
کاذب و تحمیل هزینه های غیرضروری به جامعه باشد. 
برقراری س��ازوکار منطقی در عرضه خدمات و کاالهای 
سالمت یک ضرورت است که تبیین روش های منطقی 
مص��رف )Rational Use( بخش��ی از فعالیت ه��ای 
حوزه اقتصاد دارو را هم شامل می شود. در همین راستا 
عل��م اقتصاد دارو یا فارماکواکونومی دانش و مهارتی را 
برای سیاس��ت گذاران فراهم نموده اس��ت که زمینه های 

به کارگیری بهره ور منابع را فراهم نمایند.
گاه��ی مولکول های دارویی در مطالعات آزمایش��گاهی 
و حت��ی مطالع��ات بالین��ی در جمعیت ه��ای کوچک، 
درجه تأثیر )Efficacy( خوبی را نش��ان می دهند، لکن 
وقتی تأثیر آن ها بر کیفی��ت زندگی بیماران به خصوص 
در جمعیت ه��ای بزرگ ت��ر موردمطالعه ق��رار می گیرد 
اثربخش��ی )Effectiveness( قابل قبول��ی را از خود 
نش��ان نمی دهن��د درحالی که هزینه های بس��یار باالتری 
را نس��بت به داروهای ارزان تر س��نتی بر بیمار و جامعه 
تحمیل می کنند. در س��ال های گذشته خصوصًا ۲۰ سال 
اخیر مولکول های دارویی زیادی از س��وی شرکت های 
داروس��ازی معرفی شده اند که دارای Efficacy مطلوبی 
بوده اند لکن اثربخش��ی آن ها در بهبود ش��رایط زندگی 
بیماران و طول عمر ایش��ان تأثیر زیادی را نش��ان نداده 
اس��ت. درحالی ک��ه هزینه های ت��ا چند ده براب��ر را به 
بیماران و س��ازمان های بیمه گر تحمیل نموده است. علم 
اقتص��اد دارو )فارماکواکونومی( کمک نموده اس��ت تا 
سیاس��ت گذاران خصوصًا س��ازمان های بیمه گر با دانش 
بیشتری در خصوص افزودن داروهای جدید به فهرست 
داروهای مش��مول تجوی��ز و حمایت بیم��ه ای تصمیم 
 )Efficiency( بگیرند، در این صورت است که کارایی
یا س��ودمندی مناب��ع به کار گرفته ش��ده به طور ملموس 

قابل درک خواهد بود.
را  زمین��ه ای  فارماکواکونوم��ی  عل��م  به این ترتی��ب   
فراهم کرده تا پزش��کان و داروس��ازان ب��ا تلفیق دانش 
فارماکول��وژی، بالینی و ش��اخص های اقتصادی کارایی 
مناب��ع بکار گرفته ش��ده را افزایش دهن��د. در واقع علم 
فارماکواکونومی به جای نگ��رش صرف اقتصادی زمینه 
نگرش ارزش��ی )کارای��ی( را در دارو درمانی بیماری ها 
فراهم ودر کنار توجه به قیمت )Cost( به مقوله کیفیت 
 Consequence( و کارایی خدمات و کاال )quality(

and Efficiency( نیز توجه می نماید.

جنبه های انسانی
در مقوله س��المت با موجودی به نام انس��ان س��رو کار 
داریم. انسان هایی که دارای عقاید، نگرش ها و تمایالت 
مشابه ای نمی باش��ند. برای بیماران، خانواده و دوستان 
ایش��ان کیفیت زندگ��ی، رضایتمندی ف��ردی و کاهش 
ع��وارض بیم��اری و نامالیمات ناش��ی از آن در درجه 

گاهی مولکول های دارویی در 
مطالعات آزمایش�گاهی و حتی 
مطالعات بالینی در جمعیت های 
 (Efficacy( کوچک، درجه تأثیر
خوبی را نش�ان می دهند، لکن 
وقت�ی تأثی�ر آن ها ب�ر کیفیت 
زندگی بیماران به خصوص در 
جمعیت ه�ای بزرگ ت�ر مورد 
مطالعه قرار می گیرد اثربخشی 
قبولی  قاب�ل   )Effectiveness)
نمی دهن�د  نش�ان  از خ�ود  را 
بس�یار  درحالی ک�ه هزینه های 
باالتری را نس�بت ب�ه داروهای 
و  بیم�ار  ب�ر  س�نتی  ارزان ت�ر 
می کنن�د.  تحمی�ل  جامع�ه 

فصلنامه تخصصی

28



اهمیت باالیی برخوردارند. حفظ کرامت انس��انی بیمار و 
خانواده ایشان و س��ایر جنبه های روحی و روانی بیمار از 
اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. در دارودرمانی بیماری ها 
نمی توانیم فقط به جنبه های درمان آالم جسمی بیمار توجه 
داشته باش��یم. بلکه باید به جنبه های انسانی و اخالقی نیز 
توجه داش��ت. وقتی برای درمان ی��ک بیمار قیمت معینی 
تعیین می کنیم و هزینه کردن را تا س��قف معینی مجاز می 
دانیم با محدودیت های اخالقی بس��یاری مواجه می شویم. 
محدودیت های��ی که ام��روز تبدیل به س��ؤاالت کلیدی و 
پاسخ داده نشده ای در حوزه فارماکواکونومی شده است.

برخی دل مشغولی های اخالقی و انسانی
اگ��ر دارویی جدید قیمت چند ده برابر اما با عارضه کمتر 
عرضه شده است آیا باید دسترسی بیماران را محدود کرد؟ 
اگر پاس��خ خیر اس��ت آیا اگر برقراری دسترسی منجر به 
اختالف در س��طح خدمات دریافتی اقش��ار مختلف گردد 
و این اختالف س��طح منجر به طبقاتی ش��دن جامعه گردد 

چالش های اخالقی جدیدی را باعث نمی گردد؟
اگر دارویی جدید کش��ف ش��ده که عمر بیمار در معرض 
ف��وت را به مدت اندک��ی )یک هفته، یک ماه، یکس��ال( 
افزایش می دهد لکن به دلیل هزینه های سرس��ام آور باعث 
می شود منابع بخش بزرگ تری از جامعه برای افزایش عمر 
یک نفر هزینه ش��ود. آی��ا چالش های اخالقی و تعارضات 

بسیاری را باعث نخواهد شد؟
سؤاالت و چالش هایی از این دست باعث گردیده است تا 
رابطه بین عل��م فارماکواکونومی و حوزه اخالق حرفه ای 

مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
خالص��ه آنک��ه در عل��م اقتص��اد دارو تالش می ش��ود با 
به کارگیری داده ها و شاخصهای اقتصادی فرایند به کارگیری 
منابع برای حفظ و ارتقاء ش��اخصهای س��المت جامعه با 
لح��اظ نم��ودن اولویت های سیاس��ت های ملی س��المت 
)National Health Policy( بهینه و اثر بخش باشند.

کش�ورهایی نظیر چین، هند، کره جنوبی، برزی�ل و آرژانتین که تا 20 
سال قبل تنها مصرف کننده داروها بودند و از دانش داروسازی بهره ای 
نداشتند در سالهای اخیر خصوصاً از سال 1990 به بعد با سرمایه گذاری های 
هدفمن�دی که در تمام جنبه های س�خت افزاری و ن�رم افزاری انجام 
داده اند تبدیل به قدرت هایی در عرصه داروس�ازی شده و فاصله خود 
را ب�ا کش�ورهای صنعتی روز به روز کاه�ش می دهند و در حال حاضر 
دارای نقش بارزی در صنعت داروسازی جهان می باشند. این به معنای 
آن است که رقابت در بازار دارویی بیش از گذشته تشدید شده است.

به طور کلی همه عرضه کنندگان کاالها وخدمات که س�رمایه گذاران 
بخش خصوصی هس�تند تمایل به بزرگ تر ش�دن بازار و توسعه تجارت 
دارند. درحوزه داروسازی نیز تولید کنندگان و عرضه کنندگان تمایل 
به توسعه بازارهای خود دارند. طبیعت توسعه اقتصادی کاال و خدمات، 
خلق نیازهای جدیدی اس�ت که در بس�یاری از موارد می تواند همراه 
با خلق نیازهای کاذب و تحمیل هزینه های غیر ضرور به جامعه باش�د.

 تخصصی
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چشم انداز تولید
و واردات دارو

ليچائ�ى تأمين�ى  دکت�ر حس�ن 
نائب رئیس كمیسـیون بهداشـت مجلس شـورای اسـالمی
عضو هیئت علمی دانشـگاه علوم پزشـکی تهران

ش��ورای اس��المی با تمام ت��وان و ظرفیت 
و با اس��تفاده از تمامی نیروهای دلس��وز و 
کارشناس جهت اجرای سیاست های ابالغی 
و ارتقاء س��المتی مردم و جامعه بر اس��اس 
وظیفه قانونی و نظارتی خود در کنار دولت 
و وزارتخانه ه��ای مرب��وط ازجمل��ه وزارت 
بهداشت ایس��تاده اس��ت. البته بسیاری از 
موضوع��ات مطرح ش��ده در ابالغی��ه مقام 
معظم رهبری در برنامه پنجم توس��عه نیز 
ذکرش��ده و ازآنجاکه اجرایی نش��ده  است، 
ایشان مجدد بر اجرای آن ها تأکید کرده اند.
؟ تشلکیل کمیته مشلترك با وزارت 
بهداشلت در خصوص داروهلای تولید 
داخل و داروهای وارداتی در این مسیر 

تعریف شده است؟
حمای��ت از داروهای تولید داخل از مواردی 
اس��ت که همواره و خصوص��اً بعد از ابالغیه 
مق��ام معظم رهب��ری مورد تأکی��د اعضای 
کمیسیون بهداش��ت و درمان مجلس قرار 
گرفته اس��ت و رئیس س��ازمان غذا و دارو 
نیز در جلس��ه های کمیس��یون، توضیحاتی 
در رابطه با وضعی��ت داروهای تولید داخل 
ارائه کرده اند؛ و کمیته ای ۴ نفره از س��وی 
کمیس��یون بهداش��ت و درم��ان مجل��س 
انتخاب ش��ده ت��ا به بررس��ی کارشناس��ی 
داروه��ای تولید داخل بپردازد. مافیای دارو 
و مش��کالت این بخش یک��ی از عمده ترین 
ضعف های حوزه س��المت اس��ت ک��ه قرار 
ش��د برای تحقیق و بررس��ی واردات دارو و 
مشکالت پیرامون آن نیز کمیته ای مشترک 
تشکیل ش��ود و نتیجه آن اعالم و پس ازآن 
با عوامل یا گروه های مربوط برخورد ش��ود. 
در س��ال های پیش بیشتر داروهای وارداتی 
از کش��ورهای اروپایی و پیشرفته خریداری 
می شد، اما وزارت بهداشت باید تالش کند 
ت��ا از واردات داروهایی که ض��رورت ندارد 
جلوگی��ری ش��ود. اکنون وزارت بهداش��ت 
درصدد تجهی��ز خانه ها و مراکز بهداش��ت 

؟ آقلای دکتر؛ کمیسلیون بهداشلت 
مجلس شلورای اسالمی در نگاه مردم، 
بیملاران، پزشلکان و همچنین فعاالن 
اقتصادی کشلور که با حوزه بهداشلت 
و درمان ارتبلاط دارند، محل واکاوی و 
بررسلی و تحلیل کارشناسلانه شرایط 
حاکم بر حوزه سلالمت کشلور اسلت. 
برنامه شلما برای ایفای این مسئولیت 

چیست؟
من بیش از بیس��ت سال اس��ت که به طور 
مس��تقیم با بحث دارو و تجهیزات پزشکی 
مواجهه دارم. مدتی هم در وزارت بهداشت 
با این موضوعات تعامل داش��ته ام. در حوزه 
دارو علی رغم آنکه گفته می شود نزدیک به 
۹۵ درصد در داخل کش��ور تولید می شوند، 
اما محدودیت های بین المللی مالی و تجاری 
به وجود آمده در دوره تحریم ها نش��ان داد 
که ما به معنای واقعی به مرز خودکفایی در 
تولید این ۹۵ درصد از داروها نرسیده ایم. از 
طرف دیگر داروهای وارداتی کش��ور، یعنی 
همان ۵ درصد باقی مانده نیز نزدیک به ۴۰ 
ت��ا ۴۵ درصد از هزینه ه��ای کل دارویی را 
به خ��ود اختصاص می دهد. این دو واقعیت 
بیانگر یک نتیجه کلی اس��ت، موضوعی که 
بای��د پیش ازاین ها درباره آن چاره اندیش��ی 
می شد؛ و آن اینکه قیمت های جهانی ممکن 
اس��ت آن قدر برای ما محدودیت ایجاد کند 
که اقتصاد درمان کش��ور را تحت فشار قرار 
دهد. ابالغ سیاس��ت های کلی »سالمت« از 
س��وی مقام معظم رهبری در فروردین ماه 
س��ال جاری را می توانیم در همین راس��تا 
بدانیم. این ابالغ باید س��ند باالدستی برای 
تصمیم گیران حوزه سالمت محسوب شود 
و در تم��ام موضوعاتی که در آن ذکرش��ده 
است مانند آموزش، طب سنتی، طب جدید 
و بهداش��ت و پیش��گیری کار جدی صورت 

گیرد.
در این میان کمیس��یون بهداش��ت مجلس 
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در تنظی��م تعرفه واردات در حوزه کاالهای 
سالمت محور رعایت چندین مؤلفه ضروری 
اس��ت. به طورکلی تعرفه ه��ای واردات باید 
به گونه ای باشد که مسیر دسترسی عادالنه 
مردم به دارو و تجهیزات پزش��کی را هموار 
کند. همچنین نباید مشوق قاچاق و تجارت 
غیررس��می ش��ود. اطالع دارید که یکی از 
مهم ترین تهدیدها در حوزه دارو، تجهیزات 
پزش��کی و مکمل ه��ای داروی��ی موض��وع 
واردات پنهانی و غیررسمی است. حتی این 
موضوع در خصوص فراورده های آرایش��ی و 

بهداشتی نیز صادق است.
؟ برخی صاحب نظران فرهنگ سلازی 
مکمل هلای  و  دارو  منطقلی  مصلرف 
دارویلی را یکلی از اولویت های وزارت 
بهداشلت می داننلد و در این خصوص 
همایش هلا برگلزار می کننلد. در ایلن 

رابطه چه نظری دارید؟
واقعیت این است که متأسفانه مصرف بی رویه 
دارو ع��ادت ناپس��ندی اس��ت که م��ردم ما 
گرفتارش ش��ده اند و بیشتر آن ها همراه خود 
کیسه های دارو را حمل کرده و بدون توجه به 
عوارض آن مدت های مدید مصرف می کنند. 
ای��ن در حالی اس��ت که داروه��ا در کنار اثر 
درمانی خود دارای عوارض مختلفی هس��تند 
که این عوارض سالمت مردم را تهدید کرده و 
می تواند در مدت طوالنی، بخش های مختلف 
بدن را با مش��کل مواجه می کن��د؛ اما فارغ از 
ای��ن عوارض، موضوعی ک��ه باید به آن توجه 
شود بار هزینه مالی است که فرهنگ نادرست 
مصرف دارو بر بودجه درمانی کش��ور تحمیل 
می کند. متأس��فانه بعد از گذشت ۳۵ سال از 
ش��کل گیری انقالب و ثبات وزارت بهداشت 
این حلقه مفقوده در کش��ور ما دیده می شود 
و همین مسئله هزینه های زیادی را درزمینه٫ 

درمان به کشور تحمیل کرده است.
؟ در خصوص بازدید اعضاء کمیسیون 
بهداشلت از سلازمان بیمله سلالمت 

ایرانیان توضیحاتی بفرمایید؟
مشکالت بیمه درمانی با حمایت های دولت 
و مجلس ت��ا حدودی رفع ش��ده، از طرف 
دیگر این نگرانی وجود داش��ت که آیا بیمه 
ت��وان حل مش��کالت را دارد یا خیر، از این  
رو در بازدید اعضاء کمیس��یون بهداشت از 
سازمان بیمه سالمت ایرانیان این دغدغه ها 
را بررس��ی کردیم. با توجه به جایگاه بیمه 
به عنوان تنها متولی حوزه س��المت و وجود 
قانون برای تجمیع بیمه ها، هنوز این متولی 
کارایی اصلی خودش را ندارد و تمام بیمه ها 
زیر پوش��ش این سازمان نیس��تند. در این 
بازدید عالوه ب��ر تأکید بر تجمیع بیمه های 
درمانی، کمیس��یون اعالم آمادگی کرد که 
در ص��ورت نی��از می تواند طرح��ی را برای 
حمایت از س��ازمان بیمه سالمت ایرانیان و 
حوزه بیمه کش��ور به صح��ن علنی مجلس 

ارائه کند.
؟ سؤال پایانی ما در مورد قیمت دارو 

و قیمت گذاری دارو است.
در کشور ما سعی می شود به منظور حمایت 
از بیماران قیمت دارو ارزان نگه داشته شود 
و عالوه بر آن یارانه نیز به آن تعلق می گیرد. 
این ارزان بودن قیمت دارو باعث می ش��ود 
این داروها به کشورهای مجاور قاچاق شود 
که اصاًل به سود کشور نیست و نظام درمان 
کش��ور باید ابزار بهت��ری را برای حمایت از 
بیم��اران و تحق��ق دسترس��ی عادالنه دارو 
جس��تجو کند؛ بنابراین ه��م داروهایی که 
از خارج وارد می ش��ود و هم داروهای تولید 
داخل به خارج، قاچاق می شود. در خصوص 
قیمت گذاری هم باید نگاهی به تجربه ای که 
در خصوص قیمت گذاری تجهیزات پزشکی 
در کشور ش��کل گرفت داشته باشیم. امروز 
قیمت گ��ذاری تجهیزات پزش��کی از طریق 
گروه های تخصصی انجام می ش��ود و شاید 
این الگو را بتوان در حوزه دارو نیز عملیاتی 

کرد.

و اجرای بس��ته های خدماتی تعریف ش��ده 
است. وزارت بهداش��ت اولویت را در جهت 
رف��ع کمبودهای حوزه بهداش��ت قرار داده 
و س��پس به اجرای طرح های حوزه درمان 
پرداخت��ه ک��ه در این راس��تا قرار اس��ت. 
گزارش های��ی از س��وی دکتر هاش��می به 
اعضای کمیس��یون بهداش��ت ارائه ش��ود. 
به هرحال وزارت بهداش��ت باید تالش کند 
ت��ا داروها و مکمل هایی که ضرورت ندارد و 
احتیاجی به آن ها نیست وارد کشور نشود.

؟ بلا این توضیحات چه آینده ای برای 
شرکت های واردکننده دارو می بینید؟

درمجموع باید پراکندگی ها کاهش پیدا کند. 
البته این به معنای حذف رقابت پذیری نیست. 
رقابت ابراز تشویقی برای بهبود مستمر است؛ 
اما اولویت در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی 
باید متمرکز ب��ر ورود فّناوری تولید و دانش 
فنی باشد. همچنین رویکردهای متمرکز بر 
تولید تحت لیس��انس می توان��د تا حدودی 
ترجی��ح داده ش��وند. در رابطه با مکمل های 
دارویی نیز بای��د از واردات بی رویه مکمل ها 
پرهیز شود. لیس��ت مکمل ها باید بر اساس 
نیاز مردم بازبینی ش��ود و اقالم غیرضروری 
کاهش پیدا کن��د. البته طبیعتاً این امر باید 
ب��ا هم��کاری متخصص��ان و صاحب نظران 
انجام شود تا سیاست گذاری هایی که مسیر 
آین��ده را رقم خواه��د زد از دخالت آراء غیر 
کارشناس��ی و مبتنی بر سودآوری ریالی در 
امان بماند. به نظرم می رس��د با گذر از دوره 
تحریم ها، شرکت های دارویی تک نسخه ای و 
فوریتی س��یر نزولی طی خواهند کرد. البته 
در خص��وص داروه��ای فوریتی م��ا به یک 
فرهنگ س��ازی و همچنین مطالعات بالینی 
وسیع نیاز داریم. باید پزشکان ما به داروهای 
تولی��د داخ��ل اعتماد اطمین��ان خاطر پیدا 

کنند.
؟ آیلا برنامه ای بلرای اصلالح تعرفه 

واردات دارو و مکمل ها دارید؟

 تخصصی
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موضوع تقلب به عنوان یکی از قدیمی ترین معضالت بش��ر 
همواره بوده و هس��ت. اصوالً بش��ر از زمانی که مفهوم هویت 
را درک کرد با پدیده جعل هویت نیز آش��نا ش��د. این موضوع 
در عرصه ه��ای مختلف، در قالب جعل هویت انس��انی، جعل 
هویت اسنادی و نهایتاً جعل هویت کاالیی نمود و بروز فراوانی 
داش��ته و دستمایه فعالیت های علمی و حتی هنری و فرهنگی 
مختلف��ی نیز قرار گرفته اس��ت. در کنار موضوع تقلب در پول 
و اس��ناد، معضل تقلب در محصوالت مصرفی، امروزه به یکی 
از بزرگ ترین معضالت موردتوجه مردم، سازمان ها و نهادهای 

مختلف تبدیل گردیده است. 
به گزارش س��ازمان های بین المللی متعدد همانند س��ازمان 
 WCO - World Custom( گم��رکات  جهان��ی 
 ICC -( و ات��اق بازرگان��ی بین الملل��ی )Organization
ب��ازار   ،)International Chamber of Commerce
محص��والت تقلبی با گ��ردش مالی بی��ش از ۱۰ درصد از کل 
تجارت جهانی، رقمی بالغ بر ۷۰۰ میلیارد دالر را در سال ۲۰۱۰ 
به خود اختصاص داده بود. با تلفیق گزارش مذکور و گزارش 
نشریه فوربس در سال ۲۰۱۰، رتبه دوم اعالم شده توسط نشریه 
مذک��ور جهت این تجارت کثیف در بین تجارت های مجرمانه 

دنیا، از دوم به اول ارتقا یافته است.
در این گزارش ارزش بازار جهانی مواد مخدر ۳۰۰ میلیارد 
دالر و تجارت کاالهای تقلبی در سطح بین المللی ۲۵۰ میلیارد 
دالر تخمین زده می شود. با اصالح رقم ذکرشده فوربس به رقم 
کلی ۷۰۰ میلیارد دالر عنوان شده توسط WCO در سال ۲۰۱۰ 
رتبه اول مورد اش��اره حاصل خواهد گردید. جالب آنکه حتی 
بدون توجه به اصالحیه مورد اشاره نیز موضوع وجود تقلب در 
مواد مخدر و اس��لحه که ظاهراً خود واجد رتبه اول و سوم در 
فهرست فوربس هستند عماًل بخشی از بازارهای مجرمانه مورد 

اشاره را به بخش مذکور تخصیص داده است.
 به گفته آقای س��اندرو کالوانی، مدیر انس��تیتوی تحقیقات 
قضایی و جرائم بین بخش��ی سازمان ملل )UNICRI(" بازار 
محصوالت تقلبی، معدن طالی قرن بیست و یکم خالفکاران 
و زمین حاصلخیز جرائم س��ازمان یافته است . به گزارش اتاق 
بازرگانی بین المللی )ICC( در ششمین اجالس جهانی مبارزه 
با تقلب در ماه فوریه س��ال ۲۰۱۱ تا س��ال ۲۰۱۵ ارزش اقالم 

تقلبی در جهان به بیش از هزار و ۷۰۰ میلیارد دالر می رسد.
این معض��ل جهانی تمام��ی بازار محص��والت مختلف و 
بازارهای نقاط مختلف جه��ان از جمله بازارهای منطقه خاور 
میانه را نیز به صورت جدی درگیر نموده است. سازمان بهداشت 
جهانی )WHO( بیش از ده س��ال است که در زمینه گسترش 
این بال و معضل جهانی به تمامی کش��ورها هش��دار می دهد و 
در قالب گزارش هایی از ده س��ال پیش اع��الم نمود که تقریبًا 
۱۰درصد از کل داروهای جهان تقلبی بوده و میزان آن از کمتر 
از ۳درصد در کش��ورهای توس��عه یافته تا ب��االی ۵۰درصد در 

کشورهای کمتر توسعه یافته متغیر است.
 گزارش های ارائه شده داللت بر آن دارد که میزان داروهای 
تقلب��ی در منطق��ه خاورمیان��ه بالغ بر ۳۵درصد اس��ت. در بین 
کشورهای همسایه ما، کشور پاکستان رقم ۵۰درصد را به عنوان 
میزان تقلبات دارویی خود پذیرفته است. به گزارش خبرگزاری 
آناتولی بازار منطقه ای داروهای تقلبی بالغ بر ۱۰ میلیارد دالر بوده 
و این میزان در کشور ترکیه حتی بالغ بر ۱۴درصد فروش دارو 

را نیز شامل می گردد.
گزارش رس��می س��ازمان همکاری های اقتصادی و توسعه 
)OECD( در س��ال ۲۰۰۸ کش��ورهای امارات متحده عربی، 
به ویژه دوبی و نیز ترکیه را از معابر اصلی تجارت اقالم دارویی 
تقلبی نام برد و بر این اساس دولت ترکیه در جهت مبارزه با این 
معضل بسیار خطرناک مخل سالمتی افراد، اقتصاد جامعه، اوضاع 
اجتماع و غیره و نیز در مسیر زدودن این لکه ننگ از پیشانی و 
تأدیه اعتبار و آبروی خود و نیز حتی اعتبار گیری بیش ازپیش در 
سایه انجام این امر مهم با نشیب و فرازهای گسترده و گوناگون 
از خردادماه ۱۳۸۹ )ژوئن سال ۲۰۱۰( طرحی را جهت مبارزه با 
تقلبات دارویی بکار گرفت که از آن تحت عنوان سامانه پایش 
داروی��ی ی��ا ITS)ilactakipsistemi( یاد می گردد س��امانه 
مذک��ور با محوریت ره گیری در س��طح کلیه داروهای تولیدی 
و وارداتی و در تمامی سطوح مرتبط با دارو شامل شرکت های 

تأمین کننده، شرکت های توزیعی و داروخانه ها آغاز به کار نمود.
 امارات متحده عربی و به ویژه دوبی نیز طی سال های گذشته 
س��عی وافری در جهت رفع این معضل و مبارزه با تقلبات در 
محصوالت مختلف و به ویژه دارو نموده است. نمونه این گونه 
فعالیت ها ش��امل برگزاری کنفرانس ها و اجالس های منطقه ای 
متعدد با حضور مسئوالن، مدیران ارشد و کارشناسان کشورها و 
سازمان ها و نهادهای نظارتی بین المللی و نیز شرکت های بسیار 
معتبر چندملیتی است نمونه این موارد کنفرانس منطقه ای مبارزه 
با تقلبات دارویی دوبی در س��ال ۲۰۰۹ اس��ت. با این اقدام این 
کش��ور سعی وافری نمود تا خود را به عنوان کانون منطقه ای و 
رهبریت واحد مبارزه با داروهای تقلبی در منطقه معرفی نماید.

جالب آنکه این کش��ور جهت ترمیم وجه بین المللی حتی 
موض��وع صادرات مجدد را در ارتباط ب��ا داروها ممنوع اعالم 
نم��وده اس��ت. الزم به ذکر اس��ت که این مش��کل در تمامی 
کشورهای جهان به ش��دت موردتوجه مردم، مسئوالن و حتی 
ش��رکت های تجاری بوده است نمونه این موارد را می توان در 

کشورهایی همانند اردن ، سوریه و لبنان مشاهده نمود.
در این راس��تا کش��ورهای مختلف دنیا پی  در پی در صدد 
تدوی��ن قوانین مرتبط ب��ا این مبارزه و پیاده س��ازی پروژه های 
عملیاتی گس��ترده در این میدان می باش��ند. از جمله این موارد 
می توان به پیگیری تدوین قانون مبارزه با اقالم تقلبی دارویی در 
قطر، اجرای قانون مربوط به اقالم صادرات دارویی و نیز اقالم 
دارویی عرضه شده در هندوس��تان، قوانین و عملیات گسترده 
اجرایی در این میدان در برزیل، آرژانتین و س��ایر کش��ورهای 

آمریکای التین اشاره نمود.
در س��ال ۲۰۱۰ ش��رکت مطالعات ب��ازار Nunwood با 
بررسی وضعیت داروهای تقلبی در اروپا گزارشی را منتشر نمود 
که در آن میزان تقلبات دارویی در اروپا طی سال ۲۰۰۹ را بالغ بر 
۱۴ میلیارد دالر تخمین زده است. این میزان در قیاس با فروش 
دارو در ای��ن قاره طی همان دوره بیانگر افزایش میزان میانگین 
تقلبات دارویی از ۳درصد اش��اره شده در گزارش قریب به ده 
سال گذشته سازمان جهانی بهداشت به بیش از ۱۲درصد است. 
به همین نسبت ارقام ذکر ش��ده در گزارش مورد اشاره جهت 
کشورهایی همانند ایتالیا و آلمان با رقم ۳/۷ و ۴/۹ میلیارد دالر 
 IMS در قیاس با آمارهای ارائه ش��ده فروش دارویی آن ها در
Health بیانگر میانگین میزان تقلبات دارویی بالغ بر ۲۲درصد 

و ۱۴درصد درصد است.
با فرض توجه به ارقام ذکر ش��ده در گزارش اولیه س��ازمان 
جهانی بهداشت، کشور ما در گروه کشورهایی است که گزارش 
مورد اش��اره میزان تقلب��ات داروی��ی در آن را ۱۵- ۱۰ درصد 
تخمین زده است. بر این اساس تنها الزم به اشاره است که هر 
یک درصد تقلب در دارو به معنای درگیری س��الیانه بیش از ۴ 
میلیون بیمار با این گونه داروها است که حداقل عوارض حاصل 
از مصرف این گون��ه داروها جهت این بیماران، جدای از ضرر 
اقتص��ادی )بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال ب��ه ازای هر یک درصد(، 
عدم دریافت درمان الزم و تشدید بعضاً غیرقابل جبران بیماری 
و در مواقعی حتی اضافه شدن عوارض دیگر و مرگ است. در 

تاریخ ۱۶ فوریه س��ال ۲۰۱۱ )۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۹( کمیسیون 
اروپا متمم قانونی مبارزه با تقلبات دارویی را تصویب نمود 

که به اس��تناد آن کلیه ۲۷ کشور عضو می بایست حداکثر 
ظرف ۱۸ ماه پس از آن، ضوابط، مقررات و ساختارهای 
داخل��ی خود را جهت پیاده س��ازی ط��رح مبارزه با 

تقلبات دارویی در آن کشورها که در گزارش اولیه به 
آن اشاره شده بود تغییر دهند. FDA نیز با انتشار 
راهنم��ای خود، مهرم��اه ۱۳۹۱ را آخرین مهلت 

جهت ش��ماره گذاری تک واحدی اس��تاندارد 
)SNI( تمام��ی اقالم دارویی در آن کش��ور 

عنوان نمود.
در ایاالت متح��ده و در نب��ود قان��ون 

کش��وری جهت ای��ن مب��ارزه ایاالت 
مختلف سعی نمودند در قالب وضع 
قوانین ایالتی به مبارزه با این معضل 
بپردازند. از جمل��ه این قوانین به 

قان��ون ایالت فلوری��دا و به ویژه 
ایالت کالیفرنیا در زمان 

سازمان ها و نهادهای نظارتی بین المللی و نیز شرکت های بسیار 
معتبر چندملیتی است نمونه این موارد کنفرانس منطقه ای مبارزه 
 اس��ت. با این اقدام این 

عدم دریافت درمان الزم و تشدید بعضاً غیرقابل جبران بیماری 
و در مواقعی حتی اضافه شدن عوارض دیگر و مرگ است. در 

( کمیسیون 
اروپا متمم قانونی مبارزه با تقلبات دارویی را تصویب نمود 

 کشور عضو می بایست حداکثر 
 ماه پس از آن، ضوابط، مقررات و ساختارهای 
داخل��ی خود را جهت پیاده س��ازی ط��رح مبارزه با 

تقلبات دارویی در آن کشورها که در گزارش اولیه به 
داخل��ی خود را جهت پیاده س��ازی ط��رح مبارزه با 

تقلبات دارویی در آن کشورها که در گزارش اولیه به 
داخل��ی خود را جهت پیاده س��ازی ط��رح مبارزه با 

 نیز با انتشار 
 را آخرین مهلت 

جهت ش��ماره گذاری تک واحدی اس��تاندارد 
( تمام��ی اقالم دارویی در آن کش��ور 

در ایاالت متح��ده و در نب��ود قان��ون 
کش��وری جهت ای��ن مب��ارزه ایاالت 

مختلف سعی نمودند در قالب وضع 
قوانین ایالتی به مبارزه با این معضل 
بپردازند. از جمل��ه این قوانین به 

قان��ون ایالت فلوری��دا و به ویژه 
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فرمانداری آقای آرنولد شوارتزنگر می توان اشاره نمود که بر اساس 
آن قرار بود از سال ۲۰۱۵ الگویی تقریباً مشابه اتحادیه اروپا در آن ایالت 

آغاز به کار نموده و در سال ۲۰۱۶ نهایی گردد.
پیامد ش��یوع جدی چند موج شناس��ایی عرض��ه داروهای تقلبی 
و به ویژه داروهای بیماری هایی همانند س��رطان و تش��دید احساسات 
مردمی و پیگیری های رس��انه ای، ریاس��ت جمه��وری ایاالت متحده 
گروهی را مأمور بررس��ی موض��وع و راهکاره��ای مقابله با موضوع 
نمودند و گزارش مربوطه جهت کنگره نیز ارس��ال گردید. در س��طح 
کنگره نیز در س��ال ۲۰۱۲ در قالب پیش��نهاد قانونی س��نا به نام قانون 
 Food and( نوآوری و سالمت س��ازمان غذا و داروی ایاالت متحده
Drug Administration Safety and Innovation Act( ب��ه 
ش��ماره S۳۱۸۷، موضوع تشدید مجازات مرتبط با اقالم تقلبی دارویی 
از ۱۰ هزار دالر و س��ه س��ال زندان به ۴ میلیون دالر و ۲۰ سال زندان 

تصویب شد.
 در ادام��ه این اتفاق با توجه به موج ه��ای دیگر این گونه داروهای 
تقلبی و بویژه حادثه Avastin تقلبی هر دو رکن قانون گذاری کنگره 
ایاالت متحده ش��امل س��نا و مجلس نمایندگان موض��وع را در قالب 
پیشنهاد قوانین مختلف مورد پیگیری قراردادند. مجلس نمایندگان آن 
 Safeguarding( کشور پیش نویس قانون مراقبت از داروهای آمریکا
 .H.R ۲۰۱۳( به شماره America’s Pharmaceuticals Act of
۱۹۱۹ را مطرح نمود و سنا نیز دو پیش نویس قانون امنیت زنجیره تأمین 
دارو )Drug Supply Chain Security Act( به شماره S.۹۵۷ و 
 Drug Supply( پیش نویس قانون پاسخگویی، امنیت و کیفیت دارو
Chain Security Act( ب��ه ش��ماره S.۹۵۹ را جه��ت مقابله با این 
معضل مطرح و پیگیری نمودند و در نهایت بر اساس قانون اساسی آن 
کشور و در قالب تشکیل کمیته مشترک هر دو رکن، نهایتاً قانون امنیت 
و کیفی��ت دارو )The Drug Quality and Security Act( ب��ه 
شماره H.R. ۳۲۰۴ را با حداکثر اکثریت و سرعت به تصویب رساندند 
که در ۶ آذرماه سال ۱۳۹۲ )۲۷ نوامبر ۲۰۱۳( با امضای ریاست جمهور 
 DQSA آن کشور الزم االجرا گردید. در قالب قانون مذکور معروف به
 Drug و به ویژه بخش دوم آن که به نام قانون امنیت زنجیره تأمین دارو

Supply Chain Security Act )DSCSA( شناخته ش��ده است، 
قرار است طی ده سال آینده و در چهارچوب فازهای مختلف، الگویی 

تقریباً مشابه الگوی اتحادیه اروپا پیاده سازی گردد.
 جدای از ش��ورای اروپا )CoE( از س��ال ۲۰۱۱ کنوانسیونی به نام 
جرائ��م دارویی )Medicrime( را ارائه نموده که پس از تصویب، از 
تاریخ ۷ آبان سال ۱۳۹۰ در مسکو جهت امضای اعضای شورای اروپا 
ارائه گردید. کنوانسیون مورد اشاره که همزمان با تائید اعضای شورای 
اروپا جهت همراهی در اختیار سایر کشورها نیز قرار گرفته است تأکید 
بر جنایی بودن تجارت اقالم تقلبی دارویی و پزشکی و نه فقط اقتصادی 
بودن این گونه جرائم دارد. از طرف دیگر در پنج اجالس گذشته مجمع 
جهانی سالمت )WHA( با حضور وزرای بهداشت کشورهای عضو 
سازمان جهانی بهداشت موضوع اقالم تقلبی دارویی و پزشکی یکی از 
مباحث عمده بوده که پیامد مباحثات فراوان پیرامون تعریف اقالم تقلبی 
نهایتاً با تأکید بر جداسازی مقوله تجارت از سالمت، موضوعات مرتبط 
با تجارت )داروی برند و ژنریک( را به سازمان تجارت جهانی ارجاع 
داده و تنها از زاویه سالمت، موضوع را مورد بررسی قرار دادند و بر این 
SSFFCs )Substandard/spurious/falsely- اساس س��رواژه

را   )labeled/falsified/counterfeit medical products
به عنوان الگوی جانش��ین و موازی جهت مخاطب قرار دادن این گونه 
اقالم مطرح نمودند و از س��ال ۲۰۱۲ قرار ش��د با تش��کیل مکانیزمی 
کش��ورهای مختلف موضوع مبارزه و مقابله با تقلبات در فرآورده های 
حوزه س��المت و مشخصاً دارو را موردتوجه جدی قرار دهند. بر این 
اساس تعریف عنوان شده ذیل س��رواژه SSFFCs، هرگونه اقالم زیر 
سطح استاندارد، جعلی، مجعول، دارای ظاهر جعلی و غیرمجاز عماًل از 

مصادیق اقالم تقلبی شناخته شده است. 
بررسی اجمالی در تمامی کشورهای مطرح جهان به ویژه در حوزه 
دارو مش��خص می نماید که تقریباً تمامی این کش��ورها تمام مساعی 
خ��ود را در راه مبارزه با این پدیده ش��وم به کار بس��ته اند و نگاهی به 
اینفوگراف ذیل مش��خص می نماید که تقریباً تمامی آن ها از ابزارهایی 
 TTAC اس��تفاده می نمایند که از سالیان قبل به عنوان بخشی از طرح
در ایران به کار گرفته شده است. نکته بسیار جالب و قابل تأمل بسیار، 

سازمان بهداشت جهانی 
(WHO( بیش از ده 
سال است که در زمینه 
گسترش این بال و معضل 
جهانی به تمامی کشورها 
هشدار می دهد و در 
قالب گزارش هایی از ده 
سال پیش اعالم نمود که 
تقریباً 10درصد از کل 
داروهای جهان تقلبی 
بوده و میزان آن از کمتر 
از ۳درصد در کشورهای 
توسعه یافته تا باالی 
50درصد در کشورهای 
کمتر توسعه یافته
 متغیر است.
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زمان های اشاره شده در اینفوگراف مربوطه جهت اقدامات نه حتی عملی، بلکه حتی طرح ها 
و تدوین و تصویب قوانین و مقررات کشورها است که از قدیمی ترین زمان اشاره شده یعنی 
سال ۲۰۱۰ شروع شده و در ادامه حتی اقدامات و طرح های سال های آتی برخی از کشورها را 
نیز شامل می گردد. مقایسه این زمان ها و حتی خود اقدامات و طرح های اشاره شده با اقدامات 
و زمان های مربوطه در ایران که شامل ارائه موضوع، ارائه طرح رسمی، اخذ مجوزهای قانونی 
و نهایتاً آغاز اقدام عملی در کش��ورمان ایران، بس��یار قابل تأمل و متأسفانه تأثربرانگیز است.

در سال 2010 
شرکت 

مطالعات بازار 
Nunwood با 

بررسی وضعیت 
داروهای تقلبی 

در اروپا گزارشی 
12 را منتشر نمود که 
در آن میزان تقلبات 

دارویی در اروپا طی 
سال 2009 را بالغ 
بر 14 میلیارد دالر 
تخمین زده است

برچسب اصالت، فراتر از یک راهکار
امروزه روش ه��ای گوناگونی برای برخورد با این معضل تعریف گردیده که از 
س��طح برخورد منفعالنه )Passive( تا روش های فع��ال )Active( و پیش فعال 
)Proactive( را دربرمی گیرد. از روش های دس��تگاهی پیش��رفته غیرتهاجمی تا 
روش های شناس��ایی غیر دستگاهی مبتنی بر مشخصه های امنیتی آشکار و پنهان 

و در نهایت شناسایی بر اساس مشخصه های اطالعاتی دقیق با نگاهی دقیق تر 
به روش های بکار گرفته ش��ده در اکثر الگوهای اشاره شده فوق مشخص 

می گ��ردد که وجه قال��ب مورد اتفاق نظر جمع��ی در نهادهای معتبر 
جهان��ی، گذر از روش های دس��تگاهی گران قیمت غیردقیق و نیز 
روش های مبتنی بر شناسایی بر مبنای مشخصه های امنیتی آشکار و 

پنهان به روش های شناسایی مبتنی بر مشخصه های اطالعاتی 
دقیق و برخط اس��ت. نکته جال��ب آنکه این امر از 

س��الیان گذشته در کشور ما در قالب طرح 
کنترل اصال��ت و ردیابی و رهگیری 

محص��والت )TTAC( و ب��ا 
ظرفیت هایی بی��ش از موارد 
اش��اره ش��ده و در قالب��ی 
 )Innovative( مبتکرانه 
خالقان��ه  حت��ی  و 
)Creative( رسماً معرفی 

و حتی عملیاتی گردید.
 از اوایل س��ال های دهه ۸۰ 

شمس��ی و پیامد پیاده س��ازی "طرح 
هوی��ت دار ک��ردن داروه��ا" و هویت یابی 

تدریجی بنگاه ها و نیز کاالها، به مرور تب سوءاستفاده 
از اعتبار اندوخته ش��ده دیگران و گذر از جاده هموارشده توسط 

افراد و بنگاه های نوآور و سهیم شدن در سهم بازار عقلی، منطقی، شرعی و قانونی 
آن ها باال گرفت و بر این اس��اس ضرورت پیاده سازی هر چه سریع تر "طرح کنترل 
اصالت دارو" به عنوان طرح همزاد، پشتیبان و هم افزای طرح قبل، هرروز بیش از روز 

قبل مشهودتر گردید.
ط��رح مذکور با توجه به ویژگی های کام��اًل نوآورانه و خالقانه خود به صورت 
رس��می از س��ال ۱۳۸۴ و به مرور مراحل قانونی و اجرایی خ��ود را از ثبت اختراع 
در س��ال ۱۳۸۵ تا اخذ رأی کمیسیون قانونی در س��ال ۱۳۸۶، و آغاز اجرا در سال 
۱۳۸۷ طی نمود و با داعیه به کارگیری جامع ترین و پیشروترین راهکار نوآورانه طی 
سال های گذش��ته تا امروز به ارائه خدمت در بخش های مختلف دارو، مکمل های 
غذایی، فرآورده های آرایش��ی و بهداشتی و مواد غذایی مشغول است. فلسفه اصلی 
طرح مذکور ایجاد امکان راستی آزمایی اطالعات هویتی و تائید اصالت محصوالت 
تک ش��ماری ش��ده )Serialized( از طریق شناسنامه  یا ش��جره نامه الکترونیک 
)e-Pedigree( قابل دسترس مردم از طریق راه های کسب اطالعات مختلف و در 
قالب فرآیندی کاماًل تعاملی و فعال )Interventive( توس��ط مردم است که خود 
در بردارنده اطالعات گذشته )شجره نامه( تا حال )کارت شناسایی( و نیز حتی آینده 
)س��جل احوال حالیه( تک تک اقالم است. با توجه به جامعیت اشاره شده و تلفیق 
ظرفیت مربوطه با ظرفیت ردیابی )Tracking( و رهگیری )Tracing( تک تک 
محصوالت، طرح مورد اشاره به اجمال "طرح کنترل اصالت محصوالت و رهگیری 
 TTAC( Track & Trace & Authentication( و ردیاب��ی آن ه��ا و ی��ا
Control" معرف��ی گردی��د. جالب آنکه الگوی در حال پذی��رش جهانی و تقریبًا 
عملیاتی شده طی ۳-۲ گذشته مبتنی بر ردیابی و رهگیری صرف، آن هم با رویکرد 
ایجاد کنترل نهایی در محل عرضه )Point of Dispense( بخشی از ظرفیت های 
این طرح را در برداش��ته و این طرح دارای مزیت های بسیار گسترده تری نسبت به 
طرح مذکور است که استقالل کاماًل منطقی امکان کنترل اصالت محصوالت توسط 
مصرف کننده نسبت به امکان تائید اصالت اعالمی عرضه کننده به عنوان یک وظیفه و 
باید قانون ها یکی از مهم ترین آن ها است. جدای از منطق بی بدیل اشاره شده مبنی بر 
ضرورت تفکیک این امکان از یکدیگر ضعف مورد اشاره به عنوان چشم اسفندیار 
و پاشنه آشیل طرح های مبتنی بر الگوی مذکور به مرور و به ویژه با بروز بحران های 
اقتصادی مش��وق افزایش تخلف در سطح عرضه کنندگان کاالها خواهد گردید که 
نمونه های آن در قالب الگوی قابل احصای کش��ور ترکیه در قالب طرح ITS قابل 

ارزیابی است.

 تخصصی
فصلنامه

35



واکاوی چالش های 
صنایع دارویــی

دکت�ر مصطف�ى کريم�ى
مدير كل سابق اداره دارو سازمان غذا و دارو

در مقایسه با سایر صنایع، صنعت داروسازی 
ب��ا توجه به جای��گاه بی بدیل��ش در تأمین و 
ارتق��ای س��المتی انس��ان دارای مزیت های 
اس��تثنایی ب��وده و همین مزیت ه��ا این کاال 
را از بقی��ه کاالها متمایز می کند. مزیت هایی 

همچون:
 حفظ و نگهداری سالمتی انسان،

  بهب��ود بیماری ه��ا و اص��الح روند زندگی 
انسان،

  ارزش اف��زوده بس��یار ب��االی محص��والت 
دارویی،

 ایجاد خودکفایی،
 ایجاد صنعت پایه و بس��تری جهت رش��د 

بقیه صنایع،
 اس��تفاده تمام و کمال از دانش یاد گرفته 

در دوران تحصیل،
 اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم زیاد،

 ایج��اد ارتباط منطقی بی��ن علوم مختلف 
پزشکی و غیرپزشکی،

 دارای قدمتی به طول زندگی بشر.
به جهت چنین مزیت هایی است که علیرغم 
وجود مش��کالت عدیده ای در بحث صنعت، 
باز س��رمایه گذاری و تحقیقات گس��ترده ای 

درزمینه دارو صورت می گیرد.
در ایران، به لحاظ س��نتی و صنعتی این کاال 
دارای قدمت بس��یار طوالنی اس��ت. تدوین 
فارماکوپه در حدود ۷۰۰ س��ال قبل از میالد 
توس��ط ایرانیان، همچنین وجود دانشمندان 
و فیلس��وفان بزرگ��ی که ام��روز مکتوبات و 
نوشته های ایش��ان در دانشکده های مختلف 

دنیا استفاده می شود، نشان از سابقه طوالنی 
ایرانیان در این رشته علمی است.

در این مجال، هدف باز پرداخت تاریخی این 
فن و حرفه نیس��ت بلکه می خواهیم بررسی 
کنیم که علیرغم وجود این پیشینه و قدمت 
چرا امروزه ما در ای��ن موضوع و مقوله دچار 
چالش هایی هس��تیم و به رغم پیش��رفت های 
علم��ی، ف��ن آوری و هوش و اس��تعداد، چرا 
نمی توانی��م این چالش ه��ا را حل کنیم البته 
ناگفته پیداس��ت که توجه ب��ه نیمه پر لیوان 
به جای خود باقی اس��ت و منکر دستاوردها و 
پیشرفت های به دست آمده نیستیم و کسی را 
هم مالمت و سرزنش نمی کنیم بلکه واکاوی 
عل��ل وجود چالش های موجود را مدنظر قرار 

داده ایم.

امروزه داروسازی، نه به عنوان یك هنر و علم بلکه به عنوان یك فن آوری توانسته جای خود را به نحو مطلوبی در زندگی بشر باز کند و 
جایگاه انکارناپذیری را برای خود ایجاد نماید. گسترش مراکز تحقیقاتی، تولیدی و آموزشی مرتبط با دارو حکایت از وابستگی روز افزون 
انسان به این مقوله دارد. این صنعت همچنین می تواند در صورت ارتقای آن استیالی فرهنگی و اقتصادی را برای صاحب آن کشور به ارمغان بیاورد.
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صنایع دارویــی

جنبه اجتماعی
امروزه متأس��فانه علیرغم اس��تفاده روزانه از دارو توسط اقشار 
مختلف جامع��ه، هنوز به درس��تی جایگاه داروس��از تبیین و 
شناخته نش��ده است و این مس��ئله به نظرمی رسد تا حدودی 
عمدی است و نه سهوی. واقعیت این است که باوجود مراجعه 
روزان��ه مردم ب��ه داروخانه ها و اخذ نظرات علمی و مش��ورتی 
داروس��ازان و همچنین گسترش رش��ته هایی نظیر داروسازی 
بالینی- اگر اغراض سیاس��ی و صنفی را کن��ار بگذاریم- نیاز 
زنجی��ره درمان ب��ه این حلقه اتصال بین پزش��ک و بیمار روز 

به روز بیشتر شده است.
بهتر آن اس��ت که همکاران پزش��ک و اطبا حضور این قشر را 
به عن��وان کمک ی��ار و همکار خود در ح��ل و درمان بیماری 
مردم پذیرا باش��ند و متصدیان رسانه ای مثل صداوسیما بیش 
از گذش��ته به تبیین این حرفه و جای��گاه آن بپردازند و صرفاً 
به تکریم روز پنجم ش��هریور هرس��ال اکتفا نشود و همچنین 
همکاران داروساز با دقت در عملکرد خود به تبیین بیشتر این 

حرفه و جایگاه آن بپردازند.

جنبه های آموزشی
بی ش��ک علم و دانشی بهتر اس��ت که در زندگی مردم به کار 
آید. متولیان آموزش��ی داروسازی کشور باید به جای گسترش 
کمی داروس��از کش��ور )که البته در جای خود مهم و ضروری 
است( به گسترش و کاربردی کردن دانش داروسازی بپردازند 
به طوری که فارغ التحصیل این رش��ته بعد از دانشگاه بتواند از 
آموخته های خود بهره ببرد نه اینکه دوباره مّدتی را مش��غول 

آموختن جدید باشد.

جنبه های ستادی
وزارت بهداشت و درمان امروز متولی امور دارویی کشور است؛ 
اما متأسفانه این سرپرس��تی تاکنون نتوانسته است به دالیل 
مشکالت درون بخش��ی و فرا بخشی سیاست خود را به نحوه 

مطلوبی انجام دهد، دالیل آن می تواند به شرح ذیل باشد.

نبودن ساختار تشکیالتی منسجم و متناسب با وظایف 
محوله

تلفی��ق و تفکیک های متع��دد از معاونت درم��ان و تغییرات 
عدیده ای که در نهایت منجر ش��ده متن به حاش��یه و حاشیه 
به متن رانده شود، خود بر مشکالت نبودن ساختار تشکیالتی 

افزوده اس��ت. همچنین با بررس��ی امور دارویی کشور در 
چند دهه اخیر، مشاهده می کنیم در هرزمانی که نیاز به 
تعدیل نیروی انسانی بوده اول از همه، معاونت دارویی 

در وزارت بهداشت مطرح بوده است.

فقدان سیاست دارویی مدون و مصوب
متأس��فانه نظام تامین دارویی از نبود سیاس��ت 
ملی دارویی ایران آسیب ها دیده و این نبود باعث 
ش��ده دوز کمی و کیفی تأمین دارو دچار اشکال 

و اختالل ش��ود و با تغییر دولت ها، فرآیندها و 
امور هم دچار تغییر شوند و هر مدیری بسته 

خود را اجرا نماید.

سایر جنبه ها
جنبه ه��ا و چالش های دیگری ک��ه بر امور 

دارویی کشور مستولی شده به طور خالصه 
عبارت اند از:

 مش��خص نبودن سیاست ارزی کش��ور در قبال دارو و عدم 
ثبات آن،

 مشخص نبودن سیاست حمایتی نظام بانکی،
 کمبود نقدینگی مطلوب در شرکت های دارویی،

 فرسودگی دستگاه ها و ماشین آالت صنایع داروسازی،
 عدم ارتقای GMP صنعت داروسازی کشور،

 نگاه صرف به بازار داخلی و توسعه نداشتن بازارهای صادراتی،
 دخالت های افراد غیر مرتبط و غیرمتخصص در امور دارویی 

کشور،
 استفاده نکردن از ظرفیت و توانمندی های کارشناسان داخل 

سازمان،
 کمبودهای پرسنلی و حقوقی شاغالن این حرفه،

 موازی کاری ها و بی ثباتی دستورالعمل ها و ضوابط ابالغی،
 قدیمی بودن مقررات دارویی کش��ور )این مقررات مربوط به 

سال ۱۳۳۴ و اصالحیه ۱۲۶۷ است(،
 نبود سیاس��ت های مدون و به روز در هلدینگ های دارویی 

کشور،
 مشخص نبودن سیستم حمایت های بیمه ای از دارو،

 مشکالت قیمت گذاری دارو،
 مش��کالت عرضه و توزیع دارو. طلب کار بودن ش��رکت های 
توزیع دارو از مراکز درمانی دولتی روند تولید و عرضه را دچار 

اشکال کرده است.
 نبودن امکانات به روز برای کنترل در آزمایشگاه های مرجع و 

رفرنس و تعداد کم آنها،
 مش��کالت در سیاس��ت های تولی��د؛ واردات و توزیع دارو و 

بی ثباتی آنها،
 مشکالت قانونی در محدودسازی ایجاد شرکت های دارویی 
درحالی که بس��یاری از ظرفیت های شرکت های موجود خالی 

است،
  عدم سرمایه گذاری های خارجی.

نبودن ساختار 
تشکیالتی منسجم و 
متناسب با وظایف 

محوله در اداره 
دارو در کنار تلفیق 

و تفکیک های متعدد 
از معاونت درمان 

موجب تشدید آثار 
و تبعات مشکالت 

درون بخشی و 
فرا بخشی وزارت 

بهداشت شده است 

متأس�فانه 
باوج�ود مراجع�ه 
روزان�ه م�ردم ب�ه 

داروخانه ه�ا هن�وز 
به درس�تی جایگاه 
داروس�از در نظام 

درمانی کش�ور 
تبیین و شناخته نشده 

اس�ت و این مس�ئله 
به نظرمی رس�د تا 

حدودی عمدی 
است و نه سهوی

 تخصصی
فصلنامه
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آذي�ن   با  دکتر س�يد عل�ى  گفتگوى اختصاصى 

در ش��رایطی که ضرورت افزایش جمعیت تبدیل به یکی از س��وژه های روز کش��ور ش��ده اس��ت، به س��راغ »دکتر س��ید علی آذین « دارای بورد تخصصی 
پزش��کی اجتماعی و گواهینامه تخصصی طب جنس��ی و س��ایکو- سکس��ولوژی از بورد اروپایی طب جنس��ی و فدراس��یون اروپایی سکس��ولوژی و مدیر 
کلینیک س��المت جنس��ی مرکز درمان ناباروری ابن سینا رفته ایم و با وی در خصوص سالمت جنسی و رابطه تنگاتنگ آن با سالمت باروری به گفتگو نشستم.

س��المت  در  اخت��الل  می ان��دازد،  خط��ر  ب��ه  را  خان��واده  تم��ام  س��المت  زوج،  ی��ک  می��ان  جنس��ی  مش��کالت  ب��روز  آذی��ن  دکت��ر  ب��اور  ب��ه 
ب��روز  باع��ث  ه��م  و  دارد  هم��راه  ب��ه  ان��زوا  و  اعتمادبه نف��س  کاه��ش  اضط��راب،  افس��ردگی،  نظی��ر  ف��رد عوارض��ی  ب��رای خ��ود  ه��م  جنس��ی 

ش��ود.  خت��م  حقوق��ی  ی��ا  عاطف��ی  ط��الق  ب��ه  اس��ت  ممک��ن  درنهای��ت  ک��ه  می ش��ود  زناش��ویی  و  خانوادگ��ی  رواب��ط  ح��وزه  در  مش��کل 

سالمت جنسی
و سالمت باروری

؟ آقای دکتر؛ سالمت جنسی در روابط زناشویی را 
چگونه تعریف می کنید؟

 تداوم یک زندگی زناش��ویی عاشقانه و باکیفیت مستلزم 
حفظ عناصر اصلی تش��کیل دهنده آن است که عبارت اند از 
»جذابیت و شور و اشتیاق جنسی«، »صمیمیت« و »تعهد 
و مسئولیت پذیری«. این اجزاء ممکن است در طول زندگی 
مش��ترک دستخوش تغییراتی شوند. مثاًل انتظار می رود که 
با گذش��ت زمان، صمیمیت افزای��ش یابد و همچنین تعهد 
و مس��ئولیت پذیری جدی تر تلقی ش��ود. ول��ی گاه زوج ها 
در خص��وص حفظ و حتی ارتقاء مناس��بات جنس��ی خود 
سرمایه گذاری کافی نمی کنند، روابط جنسی به شکل طبیعی 
با افزایش س��ن ازدواج نقشی کم اهمیت در زندگی زناشویی 
پیدا می کنند و زوج ها بر این تصور هس��تند که الزم اس��ت 
ب��ر جنبه های دیگری از مناس��بات 
خود متمرکز ش��وند؛ غافل از 
این که با س��رد ش��دن شور 
جنسی میان آن ها، همواره 
این خطر وج��ود دارد که 
صمیمی��ت و حتی تعهد 
نیز دچار آس��یب شود و 
ادامه زندگی مشترک را 

با تهدید مواجه سازد.
عالوه بر جنبه های 
و  روح��ی 
طفی  عا

موض��وع، در ط��ول زندگ��ی گاه تغیی��ر در کارکرده��ای 
زیست ش��ناختی بدن نیز بر رفتار و خصوصیات جنس��ی 
انس��ان ها تأثیر می گ��ذارد؛ بنابراین زوجی��ن باید بتوانند 
به جای ق��رار دادن این تغییرات به عن��وان توجیهی برای 
فاصله گرفتن از روابط جنس��ی با آن ها کنار آمده و بدانند 
که در هر ش��رایطی امکان بهره مندی جنسی از یکدیگر را 

دارند و نباید مناسبات جنسی خود را کنار بگذارند.
به این ترتیب جنبه های روانی و جسمی سالمت جنسی بر 

روابط زوج ها و استحکام خانواده ها تأثیر جدی دارند.
؟ نقش سالمت جنسی در امنیت اجتماعی چیست؟

 اگر نهاد خانواده را تشکیل دهنده بنیادی جامعه بدانیم، 
بدیهی است که س��المت در خانواده درنهایت به تشکیل 
جامعه ای س��الم تر منجر خواهد ش��د. از طرفی افراد یک 
جامع��ه از دل خانواده ها برمی آین��د و خمیرمایه آن ها تا 
حد زیادی در خانواده شکل می گیرد؛ بنابراین اگر خانواده 
محلی برای آرامش و تعلیم و تربیت مناس��ب افراد جامعه 
باشد، بخش مهمی از سرمایه اجتماعی و احساس امنیت 
اجتماعی تضمین خواهد شد. البته در این میان نهادهای 
مرب��وط به حاکمیت نیز باید نقش خ��ود را به خوبی بازی 
کنند تا اقشار مختلف جامعه به راستی احساس امنیت کنند. 
متأسفانه برخی دخالت هایی که تحت عنوان تأمین امنیت 
اجتماعی در س��ال های گذشته انجام پذیرفته است فراهم 
آورنده چنین فضایی نیست و در عمل نیز ناکارآمدی خود 
را در طول زمان نش��ان داده است. شاید بهتر باشد به جای 
صرف منابع کشور درراه برنامه های ناکارآمد و غیرعلمی، بر 
تحولی جدی و کارشناسی شده در نظام آموزشی و توانمند 
کردن افراد برای عملکرد مناس��ب در چهارچوب خانواده 
و س��پس اجتماع تمرکز نمود. یک��ی از این تحوالت باید 
درزمینهٴ آموزش در حوزه 
سالمت جنسی 
و  باش��د 

گاه زوج ها در خصوص 
حفظ و حتی ارتقاء 

مناسبات جنسی خود 
سرمایه گذاری کافی 

نمی کنند، روابط 
جنسی به شکل طبیعی 
با افزایش سن ازدواج 

نقشی کم اهمیت در 
زندگی زناشویی پیدا 
می کنند و زوج ها بر 
این تصور هستند که 

الزم است بر جنبه های 
دیگری از مناسبات خود 

متمرکز شوند؛ غافل 
از این که با سرد شدن 

شور جنسی میان آن ها، 
همواره این خطر وجود 

دارد که صمیمیت و 
حتی تعهد نیز دچار 
آسیب شود و ادامه 

زندگی مشترك را با 
تهدید مواجه سازد

خود متمرکز ش��وند؛ غافل از 
این که با س��رد ش��دن شور 
جنسی میان آن ها، همواره 
این خطر وج��ود دارد که 
صمیمی��ت و حتی تعهد 
نیز دچار آس��یب شود و 
ادامه زندگی مشترک را 

با تهدید مواجه سازد.
عالوه بر جنبه های 
و  روح��ی 
طفی  عا

حد زیادی در خانواده شکل می گیرد؛ بنابراین اگر خانواده 
محلی برای آرامش و تعلیم و تربیت مناس��ب افراد جامعه 
باشد، بخش مهمی از سرمایه اجتماعی و احساس امنیت 
اجتماعی تضمین خواهد شد. البته در این میان نهادهای 
مرب��وط به حاکمیت نیز باید نقش خ��ود را به خوبی بازی 
کنند تا اقشار مختلف جامعه به راستی احساس امنیت کنند. 
متأسفانه برخی دخالت هایی که تحت عنوان تأمین امنیت 
اجتماعی در س��ال های گذشته انجام پذیرفته است فراهم 
آورنده چنین فضایی نیست و در عمل نیز ناکارآمدی خود 
را در طول زمان نش��ان داده است. شاید بهتر باشد به جای 
صرف منابع کشور درراه برنامه های ناکارآمد و غیرعلمی، بر 
تحولی جدی و کارشناسی شده در نظام آموزشی و توانمند 
کردن افراد برای عملکرد مناس��ب در چهارچوب خانواده 
و س��پس اجتماع تمرکز نمود. یک��ی از این تحوالت باید 
درزمینهٴ آموزش در حوزه 
سالمت جنسی 
و  باش��د 

زندگی زناشویی پیدا 
می کنند و زوج ها بر 
این تصور هستند که 

الزم است بر جنبه های 
دیگری از مناسبات خود دیگری از مناسبات خود 

متمرکز شوند؛ غافل 
از این که با سرد شدن 

شور جنسی میان آن ها، 
همواره این خطر وجود همواره این خطر وجود 

دارد که صمیمیت و 
حتی تعهد نیز دچار 
آسیب شود و ادامه 

زندگی مشترك را با 
تهدید مواجه سازد

فصلنامه تخصصی
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سالمت جنسی
و سالمت باروری

تحول دیگر به دسترسی افراد جامعه به خدمات مراقبتی 
در این حیطه مربوط می شود.

؟ دسترسلي به خدمات مراقبت سالمت جنسي و 
باروري حائز چه ابعادی است؟

 ارائ��ه خدمات س��المت ابع��اد مختلف��ی دارد که من 
به اختصار به آن ها اشاره می کنم.

نخس��ت باید لزوم چنین خدمتی به رس��میت شناخته 
ش��ود. ش��اید تا همین چند س��ال پیش نی��ز در نظام 
سالمت کش��ور هیچ صحبتی از موضوع سالمت جنسی 
نمی ش��نیدید؛ اما خوش��بختانه ب��ا تالش تع��دادی از 
همکاران به ویژه طی یک دهه اخیر موفق ش��دیم توجه 
برخی مس��ئوالن کش��ور و حتی بخش هایی از جامعه را 
به سمت این بخش از مالحظات مربوط به سالمت جلب 
نمایی��م. به نحوی که وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزش��کی و دانش��گاه های علوم پزش��کی در حال حاضر 
حداقل متوجه این مس��ئولیت خود ش��ده اند، ولی این 

موضوع به تنهایی راهگشا نخواهد بود.
ق��دم اول درراه ارائ��ه این خدمات »فراه��م بودن« چنین 
خدماتی است. در تش��کیالت فعلی ارائه خدمات سالمت 
به لزوم وجود کلینیک های سالمت جنسی عنایتی نشده 
اس��ت. وجود چنین کلینیک هایی مس��تلزم برنامه ریزی، 
س��رمایه گذاری م��ادی و باالخ��ره تربیت نیروی انس��انی 
متخصص اس��ت که در هر س��ه حیطه فعاًل با خأل جدی 

مواجه هستیم.
در قدم بعد م��ردم باید به چنین خدماتی »دسترس��ی« 
داشته باش��ند. به عبارتی فراهم بودن این خدمات باید به 
شکلی باشد که مردم کش��ور متناسب با تراکم جمعیتی 
در فاصله جغرافیایی قابل قبولی به این خدمات دسترسی 
داشته باشند. معدود مراکز سالمت جنسی فعلی در تهران 
و یکی دو شهرس��تان کشور حتی برای تحت پوشش قرار 

دادن مردم همان منطقه نیز کافی نیستند.
درنهایت اقش��ار مختلف مردم باید بتوانند از این خدمات 
»بهره مند« شوند؛ یعنی فراهم بودن و دسترسی به تنهایی 
باعث نمی ش��ود تا افراد از یک خدمت مربوط به س��المت 

بهره برداری کنن��د. گاه مالحظات اقتص��ادی مانع از این 
بهره مندی می شود. هزینه باال و عدم پوشش بیمه ای یکی 
از این دالیل است. به عنوان مثال برای یک جوان ۱۸ ساله 
پرداخت هزینه های مشاوره در بخش خصوصی بسیار مشکل 
است. همین فرد در بخش دولتی نیز اصوالً انتخاب مناسبی 
ندارد. البته گاه موانع دیگری نیز وجود دارند. مثاًل مراجعه 
به مش��اور یا پزش��ک برای طرح مشکالت جنسی ممکن 
است به لحاظ فرهنگی در میان طیف وسیعی از مردم یک 
تابو تلقی شود و همین امر مانع از مراجعه آن ها و دریافت 
خدمت شود. پس الزم است برای بهره مندی مردم به این 
خدمات همه ابع��اد موضوع به خوبی موردتوجه قرار گیرد.

؟ مدل های درمانی و شلیوه های ارزیابی مشکالت 
جنسی زوج ها کدام ها است؟

 کلید اصلی تش��خیصی در مشکالت جنسی، اخذ یک 
شرح حال دقیق و علمی است به نحوی که همه ابعاد سالمت 
)جسمی، روانی و اجتماعی( را پوشش دهد. طبیعی است 
که در ش��رایط محدودی مثل برخی اختالالت عضوی یا 
عفونت ها، انجام معاینه بالینی یا ارزیابی های آزمایشگاهی 
نیز ضرورت می یابد که عمدتاً در محدوده اختیار پزش��ک 

است و نه سایر کلینیک های مشاوره.
نکته مهم آن است که یک درمانگر در مواجهه با مشکالت 
جنسی باید تمام ابعاد روانی، جسمی و اجتماعی موضوع 
را مدنظر داش��ته باش��د و از دانش و مهارت کافی در این 
حوزه ه��ا و حتی نح��وه صحبت کردن ب��ا مددجو در این 

خصوص بهره مند باشد.
در خصوص مدل های تش��خیصی و درمان��ی، تحولی که 
فروید و ش��اگردانش در علم روانشناس��ی به وجود آوردند 
و تأکید بر روانکاوی و ارتباط تنگاتنگ نظریات او با رش��د 
و تکامل و رفتار جنس��ی انس��ان باعث ش��د تا ده ها سال، 
روانکاوی )Psychoanalysis( بر این محدوده از علم و 

درمان های پیشنهادی سایه ای سنگین افکند.
با پیش��رفت سریع علم پزش��کی در قرن گذشته سالمت 
جنسی برای چند دهه تحت تأثیر سلطه علم پزشکی قرار 
گرف��ت و این وضع تا دهه ۹۰ میالدی نیز ادامه داش��ت؛ 

اهمیت این موضوع 
وقتی بیشتر روشن 
می شود که توجه داشته 
باشیم ما در شرایط 
گذار اپیدمیولوژیک 
از بیماری های حاد 
و کشنده به سمت 
بیماری های مزمن 
هستیم و خوشبختانه 
امید به زندگی در کشور 
افزایش درخور توجهی 
داشته است. لذا به مرور 
بر تعداد این بیماران 
افزوده خواهد شد و 
دلیلی ندارد تا این افراد 
از حقوق مسلم جنسی 
خود مثل هر انسان 
دیگری محروم شوند

 تخصصی
فصلنامه
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عم��اًل حدود یک قرن کار بالینی و پژوهش��ی نیاز بود 
روان��ی ت��ا اکثریت��ی از دانش��مندان، مدل زیس��تی 

 )biopsychosocial( اجتماعی
را به عنوان بهترین و مؤثرترین 

راه برخ��ورد با بیم��اران در 
مقایسه با مداخالت پزشکی 
به تنهایی  روان ش��ناختی  یا 
به این ترتی��ب  بپذیرن��د. 
ب��رای درم��ان بس��یاری از 

مشکالت، الزم است ترکیبی 
تکنیک ه��ای  و  مداخ��الت  از 

درمان��ی به خدم��ت گرفته ش��وند 
.)Integrated approach(

و  تشلخیصی  معیارهلای  ؟ 
جنسلی  اختلالالت  طبقه بنلدی 

چیست؟
 مش��کالت س��المت جنس��ی مردم الزاماً از جنس 
اخت��الل عملکرد یا بیماری نیس��تند. بس��یاری از این 
گرفتاری ه��ای آن ه��ا تنها با آموزش درس��ت و اصالح 
برخی نگرش ها و باورهای نادرس��ت حل می ش��ود؛ اما 
گاهی نیز اختالالت جدی جس��می یا روان ش��ناختی 
)اغل��ب هر دو( وج��ود دارد ک��ه طبیعت��اً مالک های 
تش��خیصی خاص خ��ود رادارند. انجمن روان پزش��کی 
آمری��کا در س��ال ۱۹۵۲ اولی��ن نس��خه از »راهنمای 
 DIAGNOSTIC AND STATISTICAL( »اختالالت روانی

MANUAL( را منتش��ر کرد و ازآن پس به تدریج 
این سند به عنوان یک مالک بین المللی 

برای آم��وزش آکادمیک و کار بالینی 
در جه��ان پذیرفت��ه ش��د. در طول 
و  مطرح ش��ده  انتقاده��ای  زم��ان 
ش��واهد پژوهش��ی جمع آوری شده 
ب��ه اص��الح ای��ن س��ند و انتش��ار 
نس��خه های جدیدی از آن انجامید. 

در نس��خه پنجم ای��ن راهنما که در 
س��ال ۲۰۱۴ منتشرش��ده 
جنسی  اختالالت  اس��ت 
بیماری ه��ای  س��ایر  و 

وابس��ته ب��ه ش��کل زی��ر 
طبقه بندی شده اند:

اختالل کم میلی جنسی در مردان 
 Male Hypoactive Sexual(

)Desire Disorder
اختالل تمایل و برانگیختگی جنسی در زنان 

)Female Sexual Interest and Arousal Disorder(
اختالالت نعوظ 

)Erectile Disorder(
 Premature( )اختالالت انزال )انزال زودرس یا تأخیری

)Ejaculation and Delayed Ejaculation
)Female Orgasmic Disorder( اختالل ارگاسم در زنان

Genito-( دخ��ول  و  لگنی/تناس��لی  درد  اخت��الل 
)Pelvic Pain/Penetration Disorder

اختالالت جنس��ی مربوط به مصرف داروهای پزشکی 
 Substance/medication( یا م��واد روان گ��ردان

)induced Sexual Dysfunction

 Gender( مش��کالت مرتب��ط ب��ا م��الل جنس��یتی
)Dysphoria

 )Paraphilic Disorders( اخت��الالت پارافیلی��ک
ی��ا اختالالت مرتبط با رفتار ناهنجار جنس��ی که قباًل 

انحراف جنسی خوانده می شد.
التزام به این مالک ها عمدتاً در کارهای پژوهش��ی و 
مطالعات اپیدمیولوژیک یا موارد پزش��کی قانونی از 
اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت و در کار بالینی گاه 
بیم��اران و همچنین تش��خیص و مداخالت درمانگر 

الزاماً از این طبقه بندی ها تبعیت نمی کند.
به ع��الوه حتی نس��خه اخیر ای��ن راهنما نیز 
نتوانسته به همه انتقادهای قبلی پاسخ دهد و 

بر خود آن نیز نقدهایی وارد است.

؟ آیا کارآمدی سلکس تراپی 
ناباروری  در حل مشلکالت 

علملی  مبنلای  و  پایله 
دارد؟

از  بس��یاری   
به  ک��ه  زوج های��ی 

مراکز درمان ناباروری 
مراجع��ه می کنند اصوالً 

در تعریف کالس��یک ناباروری 
قرار نمی گیرن��د. ارزیابی و درمان های 

ناباروری برای زوجی قابل توجیه است که گذشت 
بیش از یک سال از روابط جنسی مستمر و متعارف در 
آن ها هنوز منجر به ایجاد بارداری نش��ده باشد. 
برخی از زوج ه��ای مراجعه کننده باوجودآنکه 
س��ال ها از ازدواجشان می گذرد هنوز موفق 
نش��ده اند با یکدیگر رابطه جنسی به شکل 
نزدیک��ی داش��ته باش��ند. در کلینی��ک ما 
مراجعه زوجین با این شرایط حتی باوجود 
گذش��ت بیش از ده س��ال از ازدواج چندان 
کم نیس��ت. مراجعه اغلب آن ها نیز به واسطه 
اصرار  بر بچه دار شدن یا فشار اطرافیان برای این 
موضوع اس��ت، یعنی هنوز هم حل مشکل در رابطه 
جنس��ی را مس��ئله اصلی نمی دانند یا نسبت به امکان 
حل آن کاماًل ناامید هس��تند. حل مش��کل آن ها در 
روابط جنسی که می تواند به دالیل مختلفی )همچون 
مشکل در نعوظ یا واژینیسموس و ...( ایجادشده باشد 
عالوه بر آنکه ش��رایط زندگی را برایش��ان کاماًل تغییر 
می دهد، از وارد ش��دن به پروتکل های درمان ناباروری 

نیز بی نیاز می شوند.
از طرفی وقتی زوج ها واقعاً با مش��کل ناباروری مواجه 
هس��تند، با توجه به این که باروری در فرهنگ ما هنوز 
هم بخش��ی از هویت مردان��ه یا زنانه افراد محس��وب 
می شود، نتایج این شرایط به طور رایج اثرات خود را در 
عملکرد جنس��ی آن ها نشان می دهد. به عالوه استرس 
و گاه زمان بندی های��ی که فراین��د درمان برای ارتباط 
جنس��ی آن ها ایجاد می کن��د نیز می توان��د بر تعامل 
جنسی زوج ها تأثیر بگذارد و مانع شود تا آن ها کماکان 
روابط جنس��ی را بخشی از زندگی عاشقانه و صمیمانه 

خود ببینند.
مش��اوره مناس��ب می تواند افراد را در طی این مس��یر 

 اولی��ن نس��خه از »راهنمای 
DIAGNOSTIC AND

منتش��ر کرد و ازآن پس به تدریج 
این سند به عنوان یک مالک بین المللی 

برای آم��وزش آکادمیک و کار بالینی 
در جه��ان پذیرفت��ه ش��د. در طول 
و  مطرح ش��ده  انتقاده��ای  زم��ان 
ش��واهد پژوهش��ی جمع آوری شده 
ب��ه اص��الح ای��ن س��ند و انتش��ار 
نس��خه های جدیدی از آن انجامید. 

در نس��خه پنجم ای��ن راهنما که در 
 منتشرش��ده 
جنسی  اختالالت  اس��ت 
بیماری ه��ای  س��ایر  و 

وابس��ته ب��ه ش��کل زی��ر 
طبقه بندی شده اند:

اختالل کم میلی جنسی در مردان 
Male Hypoactive

اختالل تمایل و برانگیختگی جنسی در زنان 

بیش از یک سال از روابط جنسی مستمر و متعارف در 
آن ها هنوز منجر به ایجاد بارداری نش��ده باشد. 
برخی از زوج ه��ای مراجعه کننده باوجودآنکه 
س��ال ها از ازدواجشان می گذرد هنوز موفق 
نش��ده اند با یکدیگر رابطه جنسی به شکل 
نزدیک��ی داش��ته باش��ند. در کلینی��ک ما 

اصرار  بر بچه دار شدن یا فشار اطرافیان برای این 
موضوع اس��ت، یعنی هنوز هم حل مشکل در رابطه 
جنس��ی را مس��ئله اصلی نمی دانند یا نسبت به امکان 
حل آن کاماًل ناامید هس��تند. حل مش��کل آن ها در 
جنس��ی را مس��ئله اصلی نمی دانند یا نسبت به امکان 
حل آن کاماًل ناامید هس��تند. حل مش��کل آن ها در 
جنس��ی را مس��ئله اصلی نمی دانند یا نسبت به امکان 

 )biopsychosocial
را به عنوان بهترین و مؤثرترین 

راه برخ��ورد با بیم��اران در 

مشکالت، الزم است ترکیبی 
تکنیک ه��ای  و  مداخ��الت  از 

درمان��ی به خدم��ت گرفته ش��وند 
.)Integrated

و  تشلخیصی  معیارهلای 
جنسلی  اختلالالت  طبقه بنلدی 

اخت��الالت پارافیلی��ک )
ی��ا اختالالت مرتبط با رفتار ناهنجار جنس��ی که قباًل 

اخت��الالت پارافیلی��ک )
ی��ا اختالالت مرتبط با رفتار ناهنجار جنس��ی که قباًل 

اخت��الالت پارافیلی��ک )

انحراف جنسی خوانده می شد.
التزام به این مالک ها عمدتاً در کارهای پژوهش��ی و 

انحراف جنسی خوانده می شد.
التزام به این مالک ها عمدتاً در کارهای پژوهش��ی و 

انحراف جنسی خوانده می شد.

مطالعات اپیدمیولوژیک یا موارد پزش��کی قانونی از 
اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت و در کار بالینی گاه 
بیم��اران و همچنین تش��خیص و مداخالت درمانگر 

الزاماً از این طبقه بندی ها تبعیت نمی کند.
بیم��اران و همچنین تش��خیص و مداخالت درمانگر 

الزاماً از این طبقه بندی ها تبعیت نمی کند.
بیم��اران و همچنین تش��خیص و مداخالت درمانگر 

بر خود آن نیز نقدهایی وارد است.

آیا کارآمدی سلکس تراپی  ؟
ناباروری  در حل مشلکالت 

سالمت جنسی بخشی 
از حقوق انسان ها 

فارغ از سن و جنس 
و وضعیت سایر 

جنبه های سالمت 
آن ها است و نه تنها 

نظام سالمت یک 
کشور، بلکه همه 

مسئوالن باید به جای 
خود، از تعدی به آن 
پرهیز نمایند )حقوق 

منفی( و در جای 
خود، وسایل نیل به 

این حقوق را
 فراهم آورند

 )حقوق مثبت(

متأسفانه باور نادرستی 
در بخش بزرگی از 
جامعه وجود دارد، 

مبنی بر این که 
روابط جنسی مختص 

انسان های جوان، 
سالم و زیبا است! 

چنین نگرشی باعث 
می شود تا با افزایش 

سن و ظهور انواع 
بیماری های مزمن و 

حتی گاه پیش رونده، 
زندگی جنسی فرد 

به کلی دستخوش تغییر 
شده و نهایتًا هرگونه 

فعالیت جنسی متوقف 
شود

فصلنامه تخصصی
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پرفرازونشیب یاری دهد.

؟ آیا برای بازتوانی جنسی در بیماری های مزمن 
و پیش رونده )ام اس، پارکینسون، دیابت، سرطان 

و بیماری های قلبی( کاری انجام شده است؟
 متأسفانه باور نادرس��تی در بخش بزرگی از جامعه 
وج��ود دارد، مبنی ب��ر این که روابط جنس��ی مختص 
انسان های جوان، سالم و زیبا است! چنین نگرشی باعث 
می ش��ود تا با افزایش س��ن و ظهور انواع بیماری های 
مزم��ن و حت��ی گاه پیش رونده، زندگی جنس��ی فرد 
به کلی دس��تخوش تغییر شده و نهایتاً هرگونه فعالیت 
جنسی متوقف شود. در همین حال رسانه های پرقدرت 
امروزی و برخی رسوبات فرهنگی باقی مانده از گذشته 
نیز به ای��ن دیدگاه دامن می زنن��د، به ویژه آنکه رابطه 
جنس��ی را به توانمندی فرد ب��رای »نزدیکی« محدود 
می کنن��د و به این ترتیب ضمن تعریف اس��تانداردهای 
خودس��اخته برای ش��رایط فیزیکی )چه به لحاظ ابعاد 
و چ��ه ازنظر عملکرد( اص��والً بخش مهمی از جامعه را 

واجد شرایط فعال ماندن به لحاظ جنسی نمی دانند.
همکاران پزش��ک هم اغلب از کیفیت زندگی جنس��ی 
این بیماران غافل هس��تند و خود را موظف نمی دانند 
ت��ا در این خصوص به بیم��اران کمک کنند یا آن ها را 
برای گرفتن یاری ب��ه متخصصان مربوط ارجاع دهند. 

خ��ود این بیماران نیز کمتر در این مورد با پزش��کان 
خود صحب��ت می کنند و دغدغه های خ��ود را با آن ها 
مط��رح نمی کنند. به نظ��ر من دی��دگاه ارائه دهنده و 
گیرن��ده خدمت در این خصوص ه��ردو نیاز به اصالح 
دارند چراکه تقریباً همیشه می توان با تدابیری، کیفیت 

زندگی جنسی این افراد را ارتقاء داد.
اهمیت این موضوع وقتی بیش��تر روش��ن می شود که 
توجه داشته باشیم ما در شرایط گذار اپیدمیولوژیک از 
بیماری های حاد و کشنده به سمت بیماری های مزمن 
هستیم و خوشبختانه امید به زندگی در کشور افزایش 
درخور توجهی داش��ته اس��ت. لذا به مرور بر تعداد این 
بیماران افزوده خواهد ش��د و دلیلی ندارد تا این افراد 
از حقوق مس��لم جنس��ی خود مثل هر انسان دیگری 

محروم شوند.

؟ توصیه پایانی؟
در انته��ا الزم می دان��م ک��ه تأکی��د کن��م، س��المت 
جنس��ی بخش��ی از حق��وق انس��ان ها فارغ از س��ن و 
جن��س و وضعی��ت س��ایر جنبه ه��ای س��المت آن ها 
اس��ت و نه تنها نظام س��المت یک کش��ور، بلکه همه 
مس��ئوالن باید به جای خ��ود، از تعدی ب��ه آن پرهیز 
نماین��د )حق��وق منف��ی( و در ج��ای خود، وس��ایل 
نی��ل به ای��ن حق��وق را فراهم آورند )حق��وق مثبت(.

تخصصی  
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اله�ى دکت�ر کلث�وم خي�ر 
دبیر دبیرخانه تعیین صالحیت آزمايشگاه های همکار و آكروديته

تاریخچه سازماندهی 
مكمل ها در جهان و ایران

ژاپن
 مکمل ه��ای غذای��ی ش��امل مح��دوده وس��یعی از موادی اس��ت 
ک��ه به ط��ور گس��ترده ب��ه ف��روش می رس��د. لیس��ت مش��خصی از 
م��وادی ک��ه ب��ه مصرف ه��ای پزش��کی مح��دود نش��ده و می تواند 
به عن��وان مکمل های غذایی اس��تفاده ش��ود نیز منتشرش��ده اس��ت.

چین
 س��ازمان غ��ذا و داروی چین مکمل ها را تحت عنوان غذای س��الم 
طبقه بن��دی کرده و لیس��تی از محصوالتی که ممکن اس��ت به عنوان 
مکمل های غذایی و غذای سالم در نظر گرفته شود را منتشر کرده است.

استرالیا
هم��ه مکمل های غذایی در دس��ته ای قرار می گیرند که بر اس��اس 
میزان ریس��ک و خط��ر آن ها ارزیابی می ش��وند و ش��امل ویتامین ها، 
مینرال ه��ا، داروه��ای گیاه��ی، محص��والت هموپات��ی و آروماتراپ��ی 
اس��ت. لیس��تی از مکمل ه��ای م��ورد تأیید نیز منتشرش��ده اس��ت.

فصلنامه تخصصی
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ایران
 در ایران از س��ال ۱۳۵۵، از زمان شروع به کار واحدهای نظارت بر مواد 
غذایی، آشامیدنی، آرایش��ی و بهداشتی و دارویی در کشور، امور مرتبط با 
مکمل ها و غذاهای ویژه در دو واحد غذا یا دارو انجام می ش��ده که در سال 
۱۳۸۴ تحت عنوان اداره مکمل ها و غذاهای ویژه فعالیت خود را به صورت 
مس��تقل آغاز کرده و در حال حاضر اداره کل نظارت و ارزیابی فراورده های 
طبیعی، سنتی و مکمل به عنوان یکی از بازوهای اجرایی سازمان غذا و دارو 
عهده دار تأمین و ارتقاء سالمت و امنیت مکمل ها و غذاهای ویژه بوده و با 
بهره گیری از کارشناس��ان متعهد و استفاده از ابزارهای قانونی و همچنین 
احت��رام به ارزش ه��ا و باورهای دینی حداکثر اطمینان الزم را در خصوص 
امنیت و س��المت این محصوالت، برای تمامی افراد جامع��ه فراهم آورد.
س��ازمان غذا و دارو به منظور نظارت بر حفظ سالمت و ردیابی کیفیت 
مکمل ها در جامعه اقدام به پایش مستمر فرآورده های مکمل در سطح عرضه 
می نماید. توزیع مکمل ها از طریق شرکت های پخش مورد تأیید سازمان غذا 
و دارو انجام می گیرد. البته توزیع اولین محموله وارداتی منوط به دریافت 
جواب آزمایش مطابقت با برگ آنالیز از آزمایشگاه مرجع کنترل غذا و دارو 
است. محل عرضه مکمل های رژیمی غذایی، داروخانه ها هستند که البته 
ممکن اس��ت در آینده با تصویب و صدور مجوز توسط اداره کل نظارت بر 
داروهای طبیعی و مکمل ها هر ش��رکت بتواند در محل مناسبی و فروش 
مکمل های خود به طور مستقیم اقدام نماید. این محل با مسئولیت و زیر 
نظر مستقیم مسئول فنی شرکت اداره خواهد شد. مسئولیت ثبت فرآورده، 
ردیابی کیفیت فراورده های تولید داخل یا وارداتی، اطالع رسانی و جمع آوری 
)Recall( و نیز هرگونه آثار منفی ناشی از مصرف فرآورده در کشور در بعد 
انسانی و تبعات زیست محیطی و غیره به صورت کامل جهت تضمین برقراری 
شرایط کیفیت و سالمت بر عهده شرکت تولیدکننده یا واردکننده است.

آمریکا
در س��ازمان غ��ذا و داروی آمریکا، مکمل ها به عنوان ش��اخه ای از غذا 
دسته بندی می شوند و نه به عنوان دارو. به همین جهت بر خالف کمپانی های 
داروس��ازی که برای ارائه محص��والت دارویی خود به بازار نیازمند تأییدیه 
FDA هستند، مکمل ها نیازی به تأیید FDA جهت ورود به بازار ندارند. 
اولین قانون مکمل ها در آمریکا در س��ال ۱۹۲۰ اجرایی ش��د. زمانی که از 
روغ��ن کبد ماهی به دلیل مقادیر زیاد ویتامین A و D اس��تفاده درمانی 
گردید. در دهه ۱۹۵۰ و به دنبال تولید مکمل های متنوع FDA قانون های 
نهایی خود را در سال ۱۹۷۲ منتشر کرد، هرچند در سال ۱۹۷۴ قسمتی 
از آن را حذف کرد ولی قس��مت اعظم آن قانون ها به قوت خود باقی مانده 
 NLEA)Nutrition and Labeling است. در س��ال ۱۹۹۰ قانون
Education Act( وضع گردید که بازرسی قانونی در آمریکا را تقویت 
نمود. مطابق آن برچس��ب های مکمل ها غذایی باید دارای اطالعات کامل 
باشند. معموالً تولیدکنندگان نیازی به تأیید FDA قبل از تولید یا فروش 
مکمل ها ندارند؛ اما FDA موظف است که در مقابل هرگونه مکمل که وارد 
بازار ش��ده ولی SAFTEY آن تأیید نشده است، نظارت و بازرسی انجام 
دهد. تولیدکنندگان باید تمام اطالعات راجع به مکمل ها را بر روی برچسب 
آن توضیح دهند به گونه ای که هیچ ابهامی در مورد ترکیبات آن نباش��د. 
در ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۷ آمریکا قوانین GMP را برای اطمینان از کیفیت 
و سالمت و اثربخش��ی مکمل ها و نبودن ناخالصی در مکمل ها اجرا کرد.

اتحادیه اروپا
 )EU( بر اساس دستورالعمل مکمل های غذایی اتحادیه اروپا در سال 
۲۰۱۲، مکمل های غذایی باید هم از جهت دوز و مقدار و هم از جهت خلوص 
ایمن باشند. فقط آن دسته از مکمل هایی که ایمنی آن ها به اثبات رسیده است 
می تواند بدون نسخه فروخته شوند. مکمل های غذایی نمی توانند ادعای درمانی 
داشته باشند؛ اما می توانند در بهداشت و سالمت مصرف کننده مؤثر باشند.

 تخصصی
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آزمایشگاه مکمل ها
مکمل های وارداتی و تولید داخل جهت مصرف باید دارای اسلتانداردهای مناسب بوده و 
انحراف از این استانداردها می تواند ضمن ارائه مکمل های بی کیفیت یا کم کیفیت گاهی 
سبب بروز عوارض و صدمات جدی به مصرف کنندگان گردد. در این راستا کلیه مکمل های 
وارداتی و تولید داخل باید از اداره کل نظارت و ارزیابی فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل 
بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی مورد آزمون قرارگرفته و دارای حداقل ویژگی های 
تعریف شده برای این محصوالت باشند.آزمایشگاه مکمل بخشی از مرکز آزمایشگاه های 
کنترل سلازمان غذا و دارو اسلت. این آزمایشگاه از سال ۱۳۸۴ و با شروع تولید و واردات 
مکمل ها شروع به کار نمود و ابتدا به عنوان یک بخش زیر نظر بخش دارو فعالیت می نمود ولی 
در سال ۱۳۸۹ و با تغییر چارت سازمانی این بخش و بخش داروهای گیاهی به صورت مستقل 
و تحلت عنوان بخش مکمل ها و داروهلای گیاهی انجام وظیفه می نماید. امروزه مکمل ها 
به عنوان مواد تکمیل کننده و کمک کننده در ارتقا سلالمت نقش اساسی و گسترده ای را 
در کشلور به خود اختصاص داده اند. در این راستا مرکز آزمایشگاه های کنترل غذا و دارو 
به عنوان عضوی از مجموعه سلازمان غذا و دارو مرجع بررسلی و آزمایش اولین سلری 
ساخت دارو و مکمل های تولید داخل، محموله های وارداتی، نمونه های ادواری، شکایتی و... 
است. توزیع اولین محموله وارداتی منوط به دریافت جواب آزمایش مطابق با برگ آنالیز از 
آزمایشگاه مورد ارجاع اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی است.

بر اساس قوانین DSHEA تقلب در 
مکمل ها شامل موارد زیر است:

 علدم خلوص مواد مؤثلره یا اضافه نمودن ماده ناخالص به هملراه ماده مؤثره، یا 
نداشتن کیفیت ماده مؤثره که باعث افت مقدار ماده مؤثره در طول زمان پایداری 

محصول می گردد،
 آلودگی به مواد پاتوژن میکروب ها که باعث تجزیه مواد مؤثره می گردد و احتمال 

ایجاد بیماری یا صدمه جسمی در صورت استفاده بدنبال خواهد داشت.
 وجود و حضور مواد سمی یا باقیمانده حشرات به همراه مواد مؤثره )در خصوص 

فراورده های گیاهی(،
 جدید بودن فرآورده و فقدان اطالعات کافی به جهت سالم و ایمن بودن مصرف آن 

ازنظر ایجاد بیماری یا آسیب دیدگی
mislabeling تطابق نداشتن ماده مؤثره با برچسب روی فرآورده 

))misbranding استفاده از برچسب برندهای معتبر و معروف بر روی فرآورده 
GLP تولید فرآورده در شرایط غیراستاندارد و مغایر با اصول 

 این موارد در مرکز آزمایشگاه های کنترل جهت ردیابی سالمت و کیفت بررسی و 
آزمایش خواهد شد.

اله�ى دکت�ر کلث�وم خي�ر 
دبیر دبیرخانه تعیین صالحیت آزمايشگاه های همکار و آكروديته

ردیابی سالمت و کیفیت 
مكمل ها در آزمایشگاه
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یکی از اساسلی ترین موارد در حوزه بررسلی مکمل ها ردیابی سلالمت و کیفیت 
ایلن فراورده هلا اسلت؛ و در میلان مسلائلی که در خصلوص ردیابی سلالمت و 
کیفیت مکمل ها حائز اهمیت اسلت میزان تقلب باالیی اسلت که ممکن اسلت 
در مکمل هلا صورت گیلرد چراکله آن ها از اجلزاء مختلف تشکیل شلده اند که 
شلرایط خلاص و ویلژه ای جلدا از دارو ازلحاظ تولید، نگهلداری و توزیلع دارند.

تعدادی از آزمایش های این مرکز در 
خصوص ردیابی سالمت و کیفیت مکمل 

به شرح زیر است:
 بررسی مدارك کنترل کیفی فراورده

  بازرسلی کارشناسی از سایت تولید فراورده مکمل به همراه کارشناسان اداره 
نظارت و ارزیابی مکمل

 بررسی فراورده و انجام آزمایش های تعیین ماده مؤثره، میزان ناخالصی، حاللیت 
و خصوصیات فیزیکی

 انجام آزمایش خلوص ماده مؤثره، تعیین ناخالصی، شناسایی مواد ناخالص توسط 
روش های مختلف شناسایی

 بررسی مدارك پایداری فراورده در طول عمر قفسه ای
 انجام آزمایش های میکروبیولوژی جهت شمارش میکروب

 انجام آزمایش های مواد سمی، مایکو توکسین ها و آفت کش ها و فلزات سنگین

بومی سازی استانداردهای موردنیاز 
در تولید و واردات مکمل ها

تماملی نمونه هلای دریافتلی از اداره مکمل هلا واقع در سلازمان غذا و دارو طبق شلرح 
وظایلف بخلش مکملل بررسلی و آزمایش می شلود یا بله آزمایشلگاه همکار ارسلال 
می گلردد و پاسلخ نهایلی طی نامه رسلمی به سلازمان غلذا و دارو ارسلال می شلود. 
اسلتانداردهای استفاده شلده در تعیین کیفیت مکمل ها از موارد ضروری در عرصه های 
آزملون و کنتلرل کیفیت اسلت و در ایلن رابطه آزملون از طریق مقایسله ویژگی های 
فلراورده مکملل با اسلتانداردهای معتبر دربلاره کیفیت فلراورده اظهارنظلر می گردد.

در ایلن میان اسلتانداردهای مرجع و اسلتانداردهای کاری نقش اساسلی ایفا می کنند. 
استانداردهای مرجع به دلیل خلوص باال و شرایط حاکم بر تهیه آن ها در مقادیر بسیار کم، 
بسیار گران بوده و تهیه آن ها مستلزم هزینه و وقت فراوان بوده و دسترسی به آن ها نیز 
مشکل است. استانداردهای ثانویه ماده ای است که مشخصات آن در طی مقایسه با یک 
رفرانس استاندارد اولیه تعریف شده است. میزان خلوص و مشخصاتی استاندارد ثانویه از 
 Working Standard رفرانس استاندارد اولیه کمتراست و این دسته استانداردها به نام
نامیده می شوند. هدف از تهیه مواد استاندارد ثانویه استفاده در شناسایی، تعین خلوص؛ 
و... اسلت و در این راسلتا ضروری است که مواد اسلتاندارد ثانویه قابلیت ردیابی به یک 
رفرانس اسلتاندارد اولیه مانند USP’BP…را داشته باشند. جهت تهیه استانداردهای 
ثانویه باید از مواد اولیه با خلوص بسلیار باال اسلتفاده نمود. تهیه این استانداردها باید بر 
اسلاس دسلتگاه های تضمین کیفیت و بر مبنای عملیات خوب آزمایشگاهی و عملیات 
خلوب تولید باشلد و در این زمینه برنامه های آموزشلی جهت کارکنان ضروری اسلت.
بلا توجه بله تعدد و تنوع اقالملی که باید آزمایش شلود، مرکز آزمایشلگاه های کنترل 
غلذا و دارو از طریلق دبیرخانه تأیید صالحیت آزمایشلگاه های مجاز و هملکار اقدام به 
 Working اعطلا مجوز جهت تأسلیس آزمایشلگاه تهیه و تولید اسلتاندارد ثانویه یلا
Standard نملوده اسلت. آزمایشلگاه هایی که امکانلات و دانش تهیه اسلتانداردهای 
ثانویله را دارا هسلتند و بلا ضوابلط الزم مطابقت دارنلد می توانند از طریلق دبیرخانه 
فلوق درخواسلت خود را اعلالم نموده که پس از طلرح در کمیته فنی و دریافلت رأی از 
ایلن کمیته، ابتدا موافقلت اصولی دریافت نملوده و در فرصت یک سلاله پس از تجهیز 
آزمایشگاه و دریافت پروانه تأسیس و پس از بازرسی های کارشناسی، برای دریافت پروانه 
بهره برداری اقدام نموده و شلروع به تهیه این استانداردها برحسب نیاز مملکت نمایند.
ایلن املر علالوه بلر کاهلش هزینه هلا، صرفه جویلی در وقلت، قابلیت دسترسلی به 
استانداردهای ثانویه و کاهش خروج ارز از کشور، در افزایش کنترل کیفیت فراورده های 
مکمل بسلیار مؤثلر بوده و به ارتقا شلرکت های دانش بنیان نیز کمک فلراوان می نماید.

آمری�کا در 24 س�پتامبر 2007 قوانی�ن GMP را ب�رای اطمین�ان از کیفی�ت و 
س�المت و اثربخش�ی مکمل ه�ا و نب�ودن ناخالص�ی در مکمل ه�ا اج�را ک�رد.
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هویت آزاد از دولت 
در گفتگوی اختصاصی با دکتر علی منتصری

؟ به عنوان سلؤال آغازیلن چالش اصللی و کلیدی 
صنعت دارو در ایران را چه می دانید؟

 ام��روز باید اذع��ان کنیم صنعت داروس��ازی کش��ور با 
چالش ه��ای اساس��ی و مبنایی متعددی درگیر اس��ت. صنعت 
امروز ما کاماًل فرسوده است و نیازمند عزم ملی برای بازسازی، 
نوس��ازی و استانداردسازی مطابق هر آنچه نهادهای بین المللی 
تعری��ف می کنند، دارد؛ اما در میان هم��ه چالش ها باید محور 
اصلی را »داشتن هویت آزاد از دولت و رهایی از حاکمیت نگاه 

دولتی« بدانیم. 
؟  منظورتان از هویت آزاد از دولت چیست؟

 صنعت داروسازی کشور هنوز نهاد دولتی است و اگر بدنبال 
پویایی است باید از سیطره تصمیم گیری های وزارتی خارج شود و 
مالکیت خصوصی پیدا کند. آینده داروسازی و صنعت داروسازی 
کش��ور در نگاه صحیح به زنجیره تأمی��ن و صد در صد خصوصی  
اس��ت. وقتی سیر زندگی یک س��رمایه گذار خصوصی را از لحظه 
ورود ب��ه یک صنعت تا لحظه خروج دنب��ال می کنیم می بینیم 
وقتی صنعتی را پایه گذاری می کند، همه وجودش را وقف رشد و 
گسترش آن می کند و با اختیار تام به دنبال مدیر الیق و استفاده 
بهینه از هر آنچه منافع نامیده می شود می کند تا اینکه سرانجام 
عمرش به س��ر رسد. این انسان وقتی از دنیا می رود دیگر کارخانه 
خود را با خود یدک نمی کش��د، بلکه آن کارخانه منبع اش��تغال 
اصلی جوانان تحصیل کرده و کارآزموده کشور خواهد شد؛ بنابراین، 
این چه تفکری است که دولت خودش می خواهد راسا به صنعت 

داری بپردازد؟
؟ بهر حال برخی صنایع،صنایع استراتژیک هستند 
کله ممکن اسلت واگذاری صلد در صدی آنهلا به بخش 

خصوصی صالح نباشد.
 مطلب ش��ما صحیح اس��ت و کس��ی مخالف آن نیست.

دولت اگر قصد رشد اقتصادی دارد باید صرفا صنایع صد درصد 
اس��تراتژیک و همچنی��ن صنایع��ی که برای بخ��ش خصوصی 

مق��رون به صرفه نیس��ت را در قالب طرح های ملی، در دس��ت 
خ��ود بگیرد و الباقی را به بخش خصوص��ی واگذار کند. بنیان 
اقتصاد دارو بس��تگی به این تصمیم اساس��ی دارد که نهادهای 
دولتی و خصوصی کاسه داغ تر از آش نباشند و زمینه استقالل 
این صنعت را فراهم آورند. تنها در آن موقع است که می توانیم 
نهادهای اقتصادی رقابت پذیر را در گس��تره داروس��ازی کشور 

تصور کنیم.
؟ جنابعاللی که خصوصی سلازی صنایلع دارویی را 
به عنوان موتور محرك رقابت پذیری صنعت می دانید، آیا 
نگران موضوع قیمت گذاری دولتی و دسلتوری نیستید؟ 
ایلن موضلوع منجر بله فلرار سلرمایه ها از صنعت دارو 

نخواهد شد؟
 سال هاس��ت ک��ه قیمت گ��ذاری دولتی که خ��ود نهاد 
مصرف کننده اصلی داروها اس��ت، منسوخ شده است. خصوصاً 
قیمت تمام شده بعالوه مارژین، یک نگرش تاریخ گذشته است. 
صنایع داروس��ازی باید از آزادی عمل بیش��تری درباره تعیین 
قیمت محصوالت خود برخوردار باش��ند. سیس��تم دولتی بهتر 
است با رقابتی کردن بازار بدنبال نتیجه بهتر باشد و نه انحصار 

آن.
؟ توسلعه صنایع دارویی کشلور و صلادرات محور 
شلدن آن هلا را در یک بازه بیست سلاله وابسلته به چه 

مولفه هایی می بیندید؟
 اول اینک��ه صنایع داروس��ازی اگ��ر از کنترل های دولتی و 
مدیری��ت دولتی نجات پیدا کند به ش��کل انفجاری نقش خود را 
در داخل کشور و منطقه ایفا خواهد نمود و صدالبته برای تدوین 
برنامه اس��تراتژیک به بهره برداری از تمام نیروهای خالق فعلی در 
قالب کمیته ای با اختیارهای تام نیاز و در نهایت به رئیس  جمهور 

و تصمیم گیری کالن نگر نیاز دارد.
دوم اینک��ه فّناوری و دانش فنی، پایه و اس��اس نوآوری های 
اقتص��ادی اس��ت و صنایع عقب مان��ده از فّناوری ه��ای روزآمد 

(روش  دارو  واردکننـده  شـرکت های  در  مدیریتـی  کار  دهـه  چهـار  باسـابقه  منتصـری  علـی  دکتـر 
و  حیـان  ابـن  (جابـر  دارو  تولیدکننـده  و  رازی)  و  پخـش  (دارو  دارو  توزیع کننـده  بهبـود)،  جهـان  و 
داروسـازی  تمام عیـار  پیش کسـوتان  ازجملـه  دارو  امـور  کل  اداره  معاونـت  سـال  ده  همچنیـن  و  شـیمی)  آفـا 
نشسـتیم. گفتگـو  بـه  ایشـان  بـا  کشـور  دارویـی  صنعـت  چالش هـای  مـورد  در  مغتنـم  فرصتـی  در  کـه  هسـتند 

سال هاس�ت که قیمت گذاری 
دولت�ی، منس�وخ ش�ده اس�ت. 
خصوصاً قیمت تمام شده بعالوه 
مارژی�ن، ی�ک نگ�رش تاری�خ 
گذشته است. صنایع داروسازی 
بای�د از آزادی عم�ل بیش�تری 
درباره تعیین قیمت محصوالت 
خود برخوردار باش�ند. تفکیک 
مصرف کننده از تولیدکننده در 
نح�وه قیمت گ�ذاری ضروری 
است.سیس�تم دولتی بهتر است 
ب�ا رقابتی ک�ردن ب�ازار بدنبال 
نتیجه بهتر باشد و نه انحصار آن.
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نمی توانن��د هویت کیفی به خود گیرند و جهان ش��مول گردند؛ 
بنابراین یک عزم ملی الزم اس��ت تا با عقالنیت تمام و کمال و 
نگ��رش اقتصادی و طوالنی مدت از توانمندی های فنی و علمی 
بین المللی که در دس��ترس اس��ت، برای بازس��ازی و نوسازی 
صنایع داروس��ازی استفاده کند. خوشبختانه صنعت داروسازی 
کش��ور ذات باانگی��زه و ن��گاه اس��تراتژیک دارد و مدی��ران آن 
جهان دیده هس��تند و توانایی اس��تفاده از الگوهای تجربه شده 
در کش��ورهایی مث��ل هن��د و چین و س��ایر مناط��ق رادارند. 
سوم اینکه امروز برند، جایگزین منابع خدادادی و ثروت های 
زمینی گردیده  است. کش��ورهایی که صاحب برندهای معروف 
هس��تند، موزه های��ی درس��ت کرده اند که مرتب توریس��ت ها 
از آن ه��ا دی��دن می کنند و ب��ا پرداخ��ت ورودی، منبع ثروت 
تمام نشدنی ایجاد می ش��ود. مارک ها و برندها امروز توانمندی 
کشورها را دامن می زنند. به جای نفت ایران، فرانسه پیرکاردین، 
ایوسن لوران و دوپونت را دارد و ایتالیا گوچی، ورساچه و فراری 
را دارد؛ بنابراین ش��کی نیس��ت که راه آینده صنعت داروسازی 
در بازار رقابت از برند ژنریک س��از، خواهد گذشت، امروزه ۳۰ 
درصد فروش شرکت اس��وه را اسویکس می پوشاند که هرساله 
س��هم آن بیش��تر گردیده و بیش��تر از ۵۰ درصد ب��ازار کلوپی 

تگرول را به خود اختصاص داده است. 
چه��ارم اینکه با تفکی��ک مصرف کنن��ده از تولیدکننده در 
نح��وه قیمت گذاری و پرهیز از روش ه��ای قیمت گذاری تاریخ 
گذشته می توان توان اقتصادی صنعت داروسازی را با نگرش به 
بازارهای جهانی دگرگون س��ازد و درنهایت اینکه در این ورطه، 

بازپروری و توسعه منابع انسانی نیز از اولویت برخوردار است.
؟ حال که اشلاره ای بله بحث برند سلازی در حوز ه 
دارو داشتید، پیاده سلازی اصول بازاریابی در این زمینه 
را چگونله می دانیلد؟ آیا بازاریابی در حلوزه دارو دارای 

خطوط قرمز است؟
 ببینید دنیای امروز تدریجاً مردم را به حال خود گذاشته 
که کس��ب وکار حرف��ه ای و اخالقی را پایه ری��زی نمایند و این 
کس��ب وکار آزاد فقط درباره س��اختن کاالهای کیفی و رقابت 
علمی و سرشاخ ش��دن برندها در بازار داخلی و خارجی معنی 
پی��دا می کنند، امروزه علمی ک��ه این پدیده را هدایت می کند، 
بازاریابی است که در عرصه داروسازی نقش مهمی ایفا می کند 
و بدون آن عرصه س��الم رقابت هرگز پدی��د نخواهد آمد. البته 
مس��لماً حوزه دارو به دلیل اینکه با جان مردم ارتباط دارد باید 

مبتنی بر اصول اخالقی و منفعت ملی باشد.

؟ بسیاری از صاحب نظران اقتصادی، حمایت نکردن 
حداکثلری نظام بانکلی از صنعتگران را یکلی از دالیل 
تشلدید فشلار بر حوزه تولید و تجارت کشور می دانند. 
ایلن موضوع در رابطه با صنایع داروسلازی تا چه میزان 

صادق است؟
 حاکمیت بجای دخالت در صنایع داخلی و فن آوری های 
نوین، باید به حمای��ت از تراز پرداخت ها ازجمله پیش پرداخت 
ب��رای خریدهای دولت��ی، اعتب��ارات کم کارم��زد، کمک های 
تش��ویقی بپردازد و همچنی��ن کنترل نقدینگ��ی و تورم را در 
کنار س��رمایه گذاری در فن آوری های نوین و کنترل ادغام ها و 
جلوگیری از تراس��تها را در دس��تور کار ق��رار دهد که در حال 

حاضر کمتر توجهی در این زمینه شده است.
؟ در هر صنعت و تجارت برخی نگرش های نادرسلت 
وجود دارد که همچون مانعی بر مسلیر رشلد و توسعه آن 
حوزه سلنگینی می کند، در خصوص نگرش های منفی در 

صنایع دارویی کشورمان توضیح بفرمایید.
 پی��ش از پرداختن به نگرش های منفی در گام نخس��ت 
باید بررس��ی کنیم که چگونه کشورهایی نظیر چین و هند که 
نیم ق��رن پیش از فقیرترین و ناتوان ترین کش��ورها در صنعت 
داروس��ازی بودند، ب��ا نگاه به بیرون مرزه��ای خود هرچند که 
جمعیت میلیاردی داشتند توانستند در عرصه داروهای ژنریک 
سرآمد گردند؟ اگر الگوهای آن ها را به دقت بررسی کنیم شاید 
پاشته آشیل رش��د آینده صنایع داروسازی ما زودتر شناسایی 

شود. 
در آن زمان کشور ما صنایع خوبی تحت لیسانس کمپانی های 
چندملیتی داش��ت و رقاب��ت در بازاریابی به نهایت رش��د خود 
رس��یده بود. ما باید مس��یری را که آن ها ط��ی کرده اند مطالعه 
کنی��م؛ ام��ا به طور اجمالی بعد از ۴۰ س��ال خدم��ت در صنایع 
داروئی و عرصه  های مختلف داروسازی شک ندارم که به طورکلی 
رانت خواری و کس��ب درآمد سرش��ار و س��ریع از بازرگانی دارو 
هم��واره یکی از آفت های فعالیت های انحصاری بوده اس��ت، در 
کنار آن  ق��در منابع انس��انی فرهیخته را آن چنان که شایس��ته 
بوده ندانس��ته ایم. غفلت در توانمندس��ازی نیروه��ای کارآفرین 
نی��ز یکی دیگ��ر از آفت هایی اس��ت که متوج��ه صنایع دولتی 
اس��ت. از منظر دیگر سیاس��ت زدگی به جای ن��گاه اقتصادی در 
بنگاه ه��ای صنعتی که ب��ا محصوالت س��المت محور نظیر دارو 
ارتباط دارند نیز مزید بر علت ش��ده اس��ت.به هر حال امیدوارم 
واکاوی تجربه های تلخ گذشته،زمینه ساز رشد این صنعت باشد

حاکمی�ت به ج�ای دخالت در 
صنایع داخلی و فن آوری های 
از  حمای�ت  ب�ه  بای�د  نوی�ن، 
ازجمل�ه  پرداخت ه�ا  ت�راز 
پیش پرداخت برای خریدهای 
دولت�ی، اعتبارات ک�م کارمزد، 
بپ�ردازد  تش�ویقی  کمک های 
و همچنین کنت�رل نقدینگی و 
تورم را در کنار سرمایه گذاری 
در فن آوری های نوین و کنترل 
ادغام ها و جلوگیری از تراستها 
را در دس�تور کار قرار دهد که 
در ح�ال حاض�ر کمتر توجهی 
اس�ت. ش�ده  زمین�ه  ای�ن  در 
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آقلای دکتلر؛ ورود تکنوللوژی در حلوزه  ؟
تولیلد دارو و مکمل های دارویلی همواره یکی 
از دغدغه هلای سیاسلت گذاران بلوده اسلت؛ 
املا متأسلفانه بررسلی های نشلان می دهد که 
شلرکت های دارویی ایرانی از پتانسلیل هاي به 
وجود آمده در رابطه با متغیرهایی نظیر انقالب 
بیوللوژی مولکوللی، نوآوری بخشلی، قوانین و 
مقررات و الزامات فضای کسلب وکار بین الملل، 
فضای تحقیق و توسعه بین الملل، جهت انطباق 
بلا تحوالت در این حوزه به طور خاص اسلتفاده 
نمی کنند، تحلیل شما در این خصوص چیست؟
 واقعیت موجود این است که قریب به اتفاق 
تکنولوژي هاي تولید دارو و مکمل ها در کشلور 
داراي منشلأ خارجلي بوده و محققلان داخلي 
نقش چنداني در تولید و خلق این تکنولوژي ها 
نداشلته اند. از سلوی دیگلر اکثلر محصوالت 
داروئي که هم اکنون در ایران تولید مي شلوند، 

داراي تکنولوژي با منشأ خارجي هستند.
متأسلفانه تعلداد تکنولوژي هلاي دارویی و 
مکمل هلا که منشلأ بومي داشلته و بله مرحله 
بهره بلرداري رسلیده باشلند به دالیلل متعدد 
ازجمله فراهم نبودن بسلترهاي مناسلب براي 
تولید دانش و خلق تکنولوژي از تعداد انگشتان 

یکدست فراتر نمي رود.
به نظر مي رسلد تا فراهم شدن بستر مناسب 
براي تولید دانلش و خلق فّناوری های کاربردي 
در کشلور، صنعت دارو همچنان در مشلکالت 
Know- کنونی خلود مثل نبود دانلش چرایی
why و دانلش فنلی )know –how( مربلوط 
بله تولید دارو و مکمل هلا و همچنین ضعف در 

رادمن�ش رامي�ن  ب�ا دکت�ر  گفتگ�وى اختصاص�ى 
مدير عامل داروسازی رز فارمد

چالش های
 انتقال تكنولوژی 
دارویی به کشور
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نظلام  و  داروی  شلرکت های  دیسلیپلین های 
بازاریابلی سلنتی غیرتخصصی در مقایسله با 

رقبای خارجی دست به گریبان باشند.
به طورکلی صنعت داروی ایران در مقایسله 
بلا رونلد رشلد بلازار جهانلی دارای فاصلله 
زیادی اسلت کله این فاصلله از ابعلاد تولید، 
رقابت پذیلری، نوآوری، بازاریابلی و تبلیغات، 
فّنلاوری و محصول می توان تحلیل مفصل تری 
شلرکت های  معلدودی  تنهلا  نملود.  ارائله 
خصوصي با تولید محصوالت بیوسیمیالر وارد 
بازار شلده اند. شلرکت های دارویلي نیز مثل 
گذشته مشلغول تولید انبوه داروهاي ژنریک 
بوده و تحقیق و توسلعه ای براي دسلتیابی به 

محصوالت نوآوري شلده صورت نمی دهند.
آمال بسیاری از آنان در اخذ لیسانس تولید 
داروهلای قدیملی از شلرکت های چندملیتی 
خالصه می شلود، نتیجله آنکه پتانسلیل های 
مهملی جهلت ایجلاد تحلول تکنولوژیکی در 
صنایلع دارویی به طور علام و در حوزه داروها 
و مکمل هلا به طلور خاص مغفول مانده اسلت. 
در حال حاضلر قابلیت های ضعیف و محدودی 
بله  ایرانلی  در برخلی شلرکت های دارویلی 
وجلود آمد، اما به نظر می رسلد بله دلیل عدم 
رویکرد فعاالنه شلرکت های ایرانی به تحوالت 
انقالب بیوتکنولوژیلک، تعامالت و همکاری ها 
نظیلر ادغام هلا و قوانیلن و مقلررات جدیلد 
 )TRIPS( ۳ نظیلر قوانیلن مالکیلت معنلوي
)WTO(۴ و  و سلازمان تلجللارت جلهانلي 
سلرملایه گذاري خارجلي FDI( ۵( بخشلی از 
دالیل عقب ماندگی در حلوزه ورود تکنولوژی 
به چلرخ تولیلدی دارو و مکمل هلا در صنعت 
دارویی است. به طورکلی نتایج بررسی ها نشان 
می دهد که عامل های فضای علوم و تکنولوژی 
داخللی، فضای کسلب کار، زیرسلاخت های و 
الزامات حقوقلی و همکاری های بین المللی که 
به عنوان عوامل اصلی مؤثر در ورود تکنولوژی 
در حوزه داروها و مکمل های شناخته می شوند 

در وضعیت مناسبی نیستند.
،دل  جدیلد  تکنوللوژی  ورود  هرچنلد  ؟ 
مشغولی مهمی برای سیاسلت گذاران دارویی 
کشلور اسلت، ولی برخی صاحب نظران مؤلفه 
صرفه اقتصادی ورود تکنولوژی را مقدم بر آن 

می دانند. در این رابطه چه نظری دارید؟
 گاهی اوقات در فضای صنایع، تب دریافت 
تکنولوژی بدون توجه به نحوه استفاده از آن ها 
پیش روی صنعتگران قرار می گیرد، درحالی که 
بحث صرفه اقتصادی استفاده از تکنولوژی های 
جدیلد و دانش فنی بهره بلرداری حداکثری از 
آن، به ملوازات ورود تکنوللوژی حائلز اهمیت 
اسلت. ممکن اسلت علیرغلم ورود تکنولوژی 
جدید بازهم مشغول به تولید داروهایی باشند 
که عمر مفید آن ها در حال پایان اسلت. ضمن 
آنکله نباید فراملوش کنیم که سلاختار تولید 
موضوعلی فلارغ از تکنوللوژی تولید اسلت و 
بازنگري در ساختار تولید صنعت داروي کشور 

نیز ضروری است.
؟ برند سلازی در حلوزه دارو و مکمل های 

دارویی را چگونه می بینید؟

 در بحلث دارو و مکمل هلای دارویلی 
بحلث آغازین و حائز اولویلت، بحث کیفیت 
اسلت. چراکه هلدف نهایی از نظام سلالمت 
و نظلام دارویلی در همه کشلورهای دنیا در 
درجه اول »ارتقای سطح سالمت« کل جامعه 
اسلت. به نظر می رسلد برند سلازی ازجمله 
موضوعاتی اسلت که می توانلد نقش مهمی 
در افزایش کیفیت محصوالت داشلته باشد. 
تالش شرکت ها در شناساندن برندهای خود 
به بیماران و قانع کردن آن ها به اسلتفاده از 
آن برند می توانلد رقابتی در بازار ایجاد کند 
که درنتیجه آن کیفیلت محصوالت تولیدی 
ارتقلا یافته و ثبات بیشلتری از خود نشلان 
دهلد. البته نباید از این نگرانی نیز گذشلت 
که گسلترش برندها در بازار می تواند رقابت 
قیمتی بین شرکت ها را کاهش دهد. درواقع 
برندهلا به دلیل شلکل دهی نوعلی انحصار 
چندجانبله )الیگوپوللی( بله بلازار ممکلن 
است زمینه سلاز افزایش هزینه های سالمت 
شلوند. در ملورد مکمل هلای دارویلی برند 
سلازی نقش پررنگ تلری دارد، زیرا به دلیل 
سلختگیری های بسلیار کمتر رگوالتوری در 
این بازار، فعالیت هلای بازاریابی روی برندها 

تمرکز پیداکرده است.
در ایلن خصلوص باید سیاسلت دارویی ملی 
)NDP( به طور منسلجم و متوالی هرچند سلال 
یک بار طراحی و ابالغ شلود و در مراحل تدوین 
در بخش هلای مختلف آن توسلط اتلاق فکری 
متشلکل از افراد خبره، باتجربه و عالم به مبانی 
اقتصادی و سالمت برنامه ریزی و موردتوافق قرار 
گیرد، همانند آنچه در برنامه های ۵ ساله توسعه 
داریلم. قطعاً حرکت بدون برنامله و بی هدف در 
ایلن عرصه ما را به بیراهه خواهد برد زیرا حضور 
واردکنندگان و ارائه کنندگان و تولیدکنندگان به 
بازار جهت هایی می دهد که در اکثر مواقع منجر 

به توزیع ناکارآمد منابع می شود.
؟ در رابطله با اسلتفاده از ابزارهایی مانند 
فارماکواکونومی در سیاست گذاری ها چه نظری 

دارید؟
 بنیان هلای اقتصلادی در بخلش دارو را 
می تلوان در دو قسلمت جسلتجو کلرد: اول 
شناخت بازار و پیش بینی رفتار ذینفعان و دوم 
تصمیم گیری در خصوص تخصیص منابع به این 

بخش توسط دولت.
مورد اول یکی از ضروریاتی اسلت که همه 
سیاسلت گذاران بایلد بلا آن آشلنایی کافی 
داشلته باشلند تا دچار تحلیل هلای غلط در 
بلازار و عملکلرد ذینفعان و فعلاالن مختلف 
به کارگیلری اصلول  املا در ملورد  نشلوند؛ 
انتخلاب  و  تصمیلم سلازی ها  در  اقتصلادی 
محصوالت و سیاسلت های بیمله ای به نظر تا 
زمانی که سلاختار مشخص و منسجم و بدون 
تضلاد منافلع در کشلور ایجاد نشلود صالح 
نیسلت از ابزارهایلی ماننلد فارماکواکونومی 
استفاده  به طور رسمی در سیاسلت گذاری ها 
شلود، زیرا عالوه بر احتمال ارسال پیام های 
و  بدگمانلی  موجلب  اسلت  ممکلن  غللط 
بی اعتملادی گسلترده بله این عللوم گردد.

واقعیت موجود این است که 
قریب به اتفاق تکنولوژي هاي 
تولی�د دارو و مکمل ه�ا در 
کش�ور داراي منشأ خارجي 
بوده و محققان داخلي نقش 
چندان�ي در تولی�د و خلق 
این تکنولوژي ها نداشته اند.

متاس�فانه آم�ال بس�یاری از 
ش�رکتهای داروی�ی م�ا در 
اخذ لیسانس تولید داروهای 
ش�رکت های  از  قدیم�ی 
چندملیتی خالصه می شود

نبای�د فرام�وش کنی�م ک�ه 
ساختار تولید موضوعی فارغ 
از تکنولوژی تولید اس�ت و 
اگر صنایع دارویی ما بدنبال 
خیز بلند ب�رای تولید کاالی 
صادرات محور هستند،تصمیم 
سازان حوزه دارو باید بازنگري 
در ساختار تولید صنعت داروي 
کشور را در اولویت قرار دهند.

 تخصصی
فصلنامه
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عليرضا تحس�يرى
مديرعامل شركت داروسازی فارابی

ضرورت ایجاد برند
در صنعت داروسازی کشور

در دنیای امروز، گسـترش بازار دارویی از یك سـو و افزایش انتظارهای مشـتریان از سـوی دیگر، شـرکت های دارویی را ترغیب نموده تا 
کیفیت محصوالت و خدمات خود را ارتقاء دهند. به این منظور شـرکت های داروسـازی سرمایه های هنگفتی را در این زمینه صرف می کنند. 
در مقابـل، شـرکت ها انتظـار دارنـد یکه تاز بازار بوده و رقیبی نداشـته باشـند. در این خصوص برند رویکردی اسـت که به مشـتریان کمك می کند تا 
محصول یك شـرکت داروسـازی را از بین محصوالت شرکت های رقیب انتخاب کنند. به سـراغ مهندس علیرضا تحسیری-مدیر عامل موفق شرکت 
داروسـازی فارابی رفته ایم. او معتقد اسـت امروز دارایی های شـرکت های داروسـازی تنها محدود به دارایی های فیزیکی مانند سـاختمان و تجهیزات 
نیست بلکه دارایی های ناملموس مانند برند از ارزشی دوچندان برخوردارند. برند دارو به شرکت های داروسازی این امکان را می دهد تا گستره فروش 
خود را از بازار داخل به بازارهای منطقه ای و فرا منطقه ای افزایش دهند. اتفاقی که برای شـرکت های پرفروش دارو در جهان به وقوع پیوسـته اسـت.

فصلنامه تخصصی
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؟ آقای مهندس؛ یکی از چالش های اساس��ی 
در حوزه دارویی کشور ما فرایند برند سازی در 
صنایع دارویی در مقابل نحوه و ش��یوه های برند 
س��ازی در کاالهای مصرفی است. این موضوع 
در کنار این واقعیت که تبلیغات مؤثر شرکت های 
داروی��ی بر مصرف کننده نهایی ک��ه همان بیمار 
اس��ت نمی توان��د تمرکز پیدا کن��د چگونه قابل 

ارزیابی و تحلیل است؟
  بهتر است پیش از ورود به بحث برند سازی 
در صنایع دارویی و مقایسه آن با سایر صنایع، ابتدا 
به دلیل متف��اوت بودن ب��ازار دارو از دیگر بازارها 
گریزی به اصل موضوع برند و نقش آن در دنیای فرا 
رقابتی امروز به طور عام داشته باشیم و بعد عملکرد 
آن را در صنایع دارویی بازشناسی کنیم. ببینید امروزه 
در جهان، شرکت ها از برند برای دستیابی به مزیت 
رقابتی در بازار کاالها و خدمات مصرفی اس��تفاده 
می کنن��د. در این فرایند، برند به عن��وان یک دارایی 
ناملموِس کلیدی از سوی ش��رکت ها پذیرفته شده 
و به همین جهت منابع و تس��هیالت بیشتری برای 
گسترش آن از سوی شرکت ها به کار گرفته می شود.
برن��د یا نمانام طب��ق تعریف انجم��ن بازاریابی 
امریکا، به ن��ام، عبارت، طرح، نم��اد یا هر ویژگی 
دیگری اطالق می ش��ود که مشخص کنندة خدمات 
یا فروشندة محصولی خاص باش��د، به گونه ای که 
به وس��یله آن از دیگر محصوالت و خدمات مشابه 

متمای��ز گردد. درواقع برند، همان چیزی اس��ت که 
مخاطب با دیدن، ش��نیدن، حس ک��ردن یا هرگونه 
ارتباطی با آن به صورت ذهنی، دیداری یا شنیداری، 
صف��ات و ویژگی ه��ای آن را در ذهن و قلب خود 
تداعی می کند. برند شامل همةاحساسات، ویژگی ها 
و مفاهیمی اس��ت که به یک نام گره خورده اس��ت. 

برند، برداشت افراد از یک نام است.
در فارس��ی واژة برن��د معم��والً برای اش��اره به 
محصول یا خدمتی به کار می رود که ارزش اعتباری 
و اجتماعی باالیی داش��ته باش��د. به بیان دیگر، برند 
دارای ماهی��ت اجتماع��ی اس��ت و برندهای قوی 
آنهایی هستند که افراد نسبت به آنها حس مالکیت 
دارند. برندهای ق��وی می توانند هیجان و عواطف 
مصرف کنندگان خود را برانگیزند. مش��تریان نیز به 
این نام ها اعتماد داشته و از آنها انتظار خلق ایده های 

برتر و نوآوری در محصوالتشان را دارند.
در این راستا موضوع وفاداری به برند از مهم ترین 
موضوعات موردتوجه ش��رکت ها اس��ت. یکی از 
مهم تری��ن معیارهای وف��اداری به برن��د، بازآوری 
برند با گروه کاالیی خاص اس��ت که زمینه را برای 

خریدهای مجدد مشتریان فراهم می آورد.
؟ بنابرای��ن از منظ��ر جنابعالی می��ان برند و 
ن��ام تجاری تف��اوت ماهوی وجود دارد؟ ش��ما 
کدام یک را در صنایع دارویی کشورمان مشاهده 

می فرمایید؟
  در ای��ران و برخی از کش��ورهای جهان که 
در آنه��ا برند جا نیفتاده اس��ت، معموالً میان برند و 
نام تجاری تفاوت قائل نمی شوند. ازآنجاکه برند در 
فارسی جایگزین ندارد و نزدیک ترین شناسه به آن 
نام و نشان تجاری اس��ت، این اشتباه رایج در میان 
عموم م��ردم پیش می آید که از نام تجاری یا مارک 
به عنوان برند ی��اد می کنند درحالی که نام و نش��ان 

تجاری زیرمجموعه های برند هستند.
برند احساس غیرملموس یک نام است درحالی که 
مارک و نام تجاری ملموس و قابل ثبت است و هر 
کش��وری برای آن قوانین خاص خود را دارد. ایران 
برای نام تجاری پیرو قانون  حقوق نام های تجاری 
کنوانس��یون اروپایی اس��ت، مطابق آن کپی برداری 

از نام و نش��ان تجاری در هر نقط��ه از جهان جرم 
محسوب شده و صاحب آن می تواند در هرکجا به 
مراکز حقوقی شکایت نماید؛ به عبارت دیگر مارک و 

نام تجاری کاربرد حقوقی دارد.
نام تجاری اسمی است که ثبت می شود. این نام 
دارای یک لوگوی سمبلیک بوده و با روش خاص 
نوشته می شود. به عبارت دیگر دارای شباهت کالمی 
و بصری اس��ت و این دو در کنار هم نشان تجاری 
را به وجود می آورن��د، درحالی که برند جامع ترین 
احس��اس درونی ش��خص نس��بت ب��ه محصول، 
خدمات، س��ازمان، کشور، ش��هر، مکان و شخص 
اس��ت که در ذهن متبادر می شود و می تواند مثبت، 

منفی یا خنثی باشد.
نکتة مهم این اس��ت که برن��دی موفق و برتر 
است که احساس جمعی در مورد آن مشترک باشد، 
به عبارت دیگر گروهی خارج از حدومرز جغرافیایی 
با شنیدن نام آن یک احساس مشترک و مثبت داشته 

باشند.
؟  پس ش��ما اعتقاد راس��خی به برند قوی و 
ضعیف دارید. چه مزایای��ی برای یک برند قوی 

می توانید قائل شوید؟
  برن��د قوی از این توانایی برخوردار اس��ت 
که محصوالت خود را باقیمت باالتری عرضه کند. 
همچنین می تواند ش��رکای تج��اری را به هم پیوند 
داده و زمینه های سرمایه گذاری بلندمدت را فراهم 
کند. کارای��ی عملیات بازاریاب��ی را افزایش داده و 
فرآین��د ایجاد ارزش های بیش��تر برای ش��رکت را 
تقویت کند. وقتی برخی از محصوالت شرکت وارد 
مرحلة افول در چرخة عمر محصول می شوند، برند 
ق��وی می تواند به پایداری ش��رکت در بازار رقابت 
بسیار کمک نماید. در زمان رکود اقتصادی نیز برند 
س��کویی برای جهش فراهم کرده تا شرکت بتواند 

با استمرار در سودآوری به حیات خود ادامه دهد.
برند به روش های مختلفی برای ش��رکت ایجاد 

ارزش می کند:
الف( انتخاب مصرف کنندگان را هدایت می کند: 
در یک بازار بسیار پیچیده، برند یک راه میان بر را در 
فرآیند تصمیم گیری مصرف کننده به وجود می آورد. 
در مواجهه با محصوالتی که از همه جوانب برابرند، 
مصرف کنندگان اغلب برندهایی را انتخاب می کنند 
ک��ه آن را می شناس��ند، محترم می ش��مارند و تائید 

می کنند.
ب( به وفاداری مش��تریان می افزای��د: ازآنجاکه 
مش��تریان بیش��تر نام هایی را انتخ��اب می کنند که 
می شناسند، استنباط می شود که وفاداری مشتریان به 
شرکت های با برند مورد تائید، بیشتر است، درنتیجه 
س��ود مالی روش��نی را برای این گونه شرکت ها به 
وجود می آورد؛ زیرا هزینة جذب مش��تریان جدید 
به طور متوسط ۱۰ تا ۲۰ برابر هزینة حفظ مشتریان 

موجود است.
ج( ورود ب��ه ب��ازار جدی��د را تس��هیل می کند: 
شرکت های با برند قوی می توانند در ورود به بازار 

جدید به مراتب موفق تر باشند.
د( افزایش قیمت محصول را امکان پذیر می سازد: 
شرکت هایی با برند قوی اغلب می توانند قیمت های 
بیش��تری برای کااله��ای خود درخواس��ت کنند. 
برعکس یک ش��رکت با برند ضعیف برای رقابت 

باید قیمت های پایینی ارائه دهد.
ه( استخدام و جذب نخبگان را افزایش می دهد: 
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ش��رکت های با برند قوی بهتر می توانند نخبگان را 
جذب کنند.

؟ آقای دکتر با این توضیحات که فرمودید بهتر 
اس��ت بازگردیم به فضای دارویی کشور و پاسخ دو 
پرسش آغازین را با تمرکز بر بحث دارو دنبال کنیم. 
ازآنجایی که برند در صنعت دارو نمی تواند از قواعد 
و قانون های تثبیت شده درزمینة آن در بازارهای غیر 
دارویی تبعیت نماید، عملیات برند س��ازی در حوزه 

دارو را چگونه می بینید؟
  در بازاره��ای غیر دارویی فعالیت های بازاریابی 
می تواند محص��والت را مهم تر یا مطلوب تر جلوه داده 
یا به واس��طة متقاعد نمودن تعدادی از مصرف کنندگان 
نسبت به مطلوب بودن محصول، برای آن ایجاد تقاضا 
نمای��د، درحالی ک��ه بازاره��ای دارویی تنه��ا به جهت 
پاس��خگویی به نیازهای حیاتی دارویی و درمانی افراد 
موجودیت دارند. دس��ترس پذیری یا ترفیع محصوالت 
دارویی جدید نمی تواند مستقیماً برای آنها ایجاد تقاضا 
نمای��د. به عبارت دیگر بر خ��الف کاالهای مصرفی که 
تقاض��ا می تواند به واس��طة تبلیغات خالقانه یا س��ایر 
روش های ترفیعی به وجود آید، ش��رکت های دارویی 
نمی توانن��د از این طریق ب��رای محصوالت خود ایجاد 

تقاضا کنند.
ش��رکت های دارویی تنها می توانن��د از طریق برند، 
تصاویر ذهنی مش��خصی ایجاد کنند که به هنگام تفکر 
در رابطه با محصوالتش��ان به ذهن مصرف کننده خطور 
نماید. هنگامی که مصرف کننده، برند شرکت دارویی را 
درجایی می بیند آن را با مجموعه ای از انتظارات و درک 
مرتبط می کند. تصاویر ایجادشده در ذهن مصرف کننده 
خصوصیات ملم��وس و ناملموس محصول یا خدمت 
ک��ه آن را منحصربه ف��رد می س��ازد، برجس��ته می کند. 
محصوالت دارای برند غالباً در میان محصوالت مشابه 
ش��انس انتخ��اب دارند زی��را ارزش ادراک ش��ده ای را 

درزمینة بهتر و برتر بودن دارا هستند.
در صنع��ت دارو چون زمان پتنت مح��دود بوده و 
قلم��روی انحصاری بازار به دلی��ل معرفی محصوالت 
ژنریک سریع تر از بین می رود، برند نیازمند انجام فعالیت 
بیشتری در دورة زمانی حفظ پتنت خود است. همچنین 
برند کاالهای مصرفی در مقایسه با برندهای موجود در 

صنعت داروسازی از عمر بیشتری برخوردارند.
برند کاالهای مصرفی می تواند چند دهه پایدار باشد 
درحالی که برندهای دارویی در دورة بسیار کوتاه زمانی 
باقی مانده و س��پس کمرنگ ش��ده یا از بی��ن می روند. 
برندهای مصرفی نه تنها مدت زمان زیادی پایدار می مانند 
بلکه در صورت توجه کافی می توانند به رقابت در گروه 
خود ادام��ه دهند. نکته دیگر اینک��ه برندهای مصرفی 
دارای چرخة عمر و مرحلة تحقیق و توسعه و بازاریابی 
کوتاه ترند ک��ه درنهایت می تواند با س��ال های طوالنی 
برندس��ازی س��ودآور نیز همراه باش��د. در مقابل، برند 
محصوالت دارویی توأم با چرخة عمر تحقیق و توسعة 
طوالنی، همراه با ریس��ک و هزینة بسیار زیاد است۱. 
ایجاد محصول و پتنت ممکن است حداقل یک دهه به 
طول انجامد که پس از آن یک یا دو سال نیز صرف پیش 
بازاریابی قبل از عرضه محصول و برند خواهد ش��د. با 
نزدیک ش��دن به زمان انقضای پتنت، تالش هایی برای 
مدیریت چرخة عمر از طریق توس��عة دارویی صورت 
می گی��رد و به محض اتمام دورة پتنت، محصول از دور 
خارج ش��ده و درآمد حاصل از آن برای ورود مولکول 

بعدی و هزینه های مربوط به آن استفاده می شود.
 Modified from Burril and Company 

۲۰۰۹ .Biotechnology Report
شکل )۱(: زنجیرة ارزش دارویی

در چرخه برند س��ازی، طبیعتاً بای��د گریزی هم به 
بحث مرگ برندهای دارویی داشته باشیم. فرایند مرگ 

برندهای دارویی چگونه آغاز می شود؟
ناب��ودی برن��د زمانی اتفاق می افتد که پزش��کان آن 
را از فراین��د درمان ح��ذف یا مصرف کنندگان از خرید 
محصول خودداری کنند. البته برخی از برندهای دارویی 
از قدرت مان��دگاری باالیی برخوردارند. مثاًل محصول 
Permarin از ش��رکت Wyeth که در س��ال ۱۹۴۲ 
به بازار عرضه ش��د و در س��ال ۲۰۰۱ ب��ه اوج فروش 
خ��ود رس��ید، درحالی ک��ه Augmentin محص��ول 
ش��رکت GSK و Sandimmun محصول ش��رکت 
Novartis بع��د از ۲۰ س��ال و Depakote محصول 
شرکت Abbott ۱۸ سال پس از عرضه به بازار به اوج 

فروش خود رسیدند.
گاه��ی اوقات برن��د در صنع��ت دارو نمی تواند در 
مقابل خواست مصرف کننده مبنی بر قیمت کمتر کارساز 
شود. مصرف کننده ممکن است در مقابل قیمت کمتر و 
وفاداری به برن��د، قیمت کمتر را انتخاب کند. در واقع 
حساسیت نسبت به قیمت می تواند از خرید داروی برند 
گران تر جلوگیری کند، به ویژه اگر تفاوت عمده ای میان 

داروی ژنریک و برند وجود نداشته باشد.
؟ آی��ا می توانی��م بگویی��م که برن��د در صنعت 
داروس��ازی مسیری را در جهان می پیماید که صنایع 
کاالهای مصرفی برای دوره ای طوالنی آن را به عنوان 

یک اصل پذیرفته اند؟
در ای��ن زمینه صنعت داروس��ازی به علت ش��رایط 
قانون گذاری متفاوت در کش��ورهای مختلف، تفاوت در 
شاخص ها در سطح بازارهای متعدد و سازمان های دارویی 
پراکنده همراه با فقدان مدیریت کارآمد منطقه ای یا جهانی از 
دیگر صنایع عقب مانده است. به هر دلیل صنعت دارو دیر 
وارد حوزة برند شد. در خالل دهة ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ صنعت 
دارو به موفقیت های بزرگی در حوزة تحقیق و توس��عه و 
رشد دست یافت. اکنون که رشد در صنعت دارو به نسبت 
دهه های مذکور کاهش یافته، شرکت های دارویی به دنبال 
راهی برای بازیابی آن هستند. توجه روز افزون در صنعت 

دارو به مقولة برند، بیشتر به همین دلیل است.
از س��وی دیگر با توجه به تکامل روزانه برند به نظر 
می رس��د طی دهة آینده، تبلیغات چاپ��ی و تلویزیونی 
به یادماندنی ش��ده و تبلیغات به سوی مسیر خالقانه ای 
کشیده شود. در این شرایط برندها باید برجسته شده و به 
برکت تحقیق و توسعه و ارتقاء کیفیت بر منحصربه فرد 
بودن اصرار کرده و هویتی ایجاد کنند که هرگز قباًل وجود 
نداشته است؛ زیرا جهان امروز شاهد ظهور مصرف کنندة 
تعاملی است. مصرف کننده ای که به کنش های تبلیغات 
تعاملی، س��ریع تر و تیزت��ر واکنش نش��ان می دهد. در 
این گونه تبلیغات، تبلیغ کننده فقط به دنبال مشاهدة تبلیغ 
خود توس��ط مخاطبان نیست. بلکه هدف درگیر کردن 
مخاطب با تبلیغ اس��ت. این سبک از تبلیغات به قدری 
خالقانه طراحی می شوند که مخاطب ضمن درگیرشدن 

با تبلی��غ، رغبت پیدا می کن��د ت��ا کاری را انجام دهد.
از آنجائی که با اتمام دورة پتنت یک شرکت داروسازی، 
شرکت های دیگر می توانند محصوالت خارج شده از پتنت 
ش��رکت مذکور را کپی نمایند، شرکت های داروسازی به 
این نتیجه رسیده اند که دیگر دورة حفاظت از حق اختراع 
برای بازگرداندن هزینه های بسیار باالی تحقیق و توسعه 
کافی نیست. آنها باید خصوصیاتی را دنبال کنند که ضمن 
برقراری پیوندهای قوی با مشتریان به افزایش طول عمر 

محصولشان نیز بینجامد.
متناسب ساختن وفاداری مش��تری از طریق بازاریابی 
تعاملی و ایجاد حس لمس��ی محصول، بسته بندی، رنگ 
و طراحی بسته و همچنین عطروطعم متمایز می تواند به 
شرکت های داروسازی بستر کامالً جدیدی برای پیوند با 
مشتری هایشان بدهد. این مسئله یک چشم انداز باز برای 
ش��رکت هایی پدید خواهد آورد که به جای حق اختراع با 

دورة پتنت محدود، بر برند۲ و عمر آن تکیه کرده اند.
؟ لطف��اً در رابط��ه با تاری��خ برن��د دارویی در 
ایران توضی��ح بفرمایید. این موض��وع به چه زمانی 

بازمی گردد؟
  پیش از انقالب اس��المی، نظام حاکم بر دارو، 
برند بود. پس از انقالب، به دلیل خروج شرکت های 
چندملیتی از کشور و وجود تعهدات تأمین مواد اولیه 
از کشورهای خارجی و همچنین خروج واردکنندگان 
دارو و ع��دم امکان تأمین م��واد اولیه داروها و حتی 
بس��ته بندی آنها، متولیان بخ��ش دارو تصمیم گرفتند 
نظام ژنریک را جایگزین نظام برند کنند. البته الزم به 
ذکر است که هیچ کش��وری فقط تحت نظام ژنریک 
ی��ا برند تأمین دارو نمی کند، بلکه ترکیبی از هر دوی 
نظام ها مؤثر بوده و نیاز دارویی مراکز درمانی و مردم 

را تأمین می کند.
نکت��ه ای که در این تغییر و تح��ول باید به آن توجه 
ویژه داشت، بحث بیمه ها اس��ت. آیا در صورت تغییر 
نظام ژنریک به برند، شرکت های بیمه گر حاضر خواهند 
بود مابه التفاوت اختالف قیمت داروها را پرداخت کنند؟ 
چراک��ه تغییر نظام ژنریک به نظ��ام برند بدون حمایت 

بیمه ها، مشکالت زیادی را در پی خواهد داشت.
پ��س از پی��روزی انقالب اس��المی با تغیی��ر نظام 
برند به نظ��ام ژنریک و در اختی��ار گرفتن کارخانه های 
داروس��ازی چندملیتی، این نه��اد ذی ربط وقت بود که 
تعیین می کرد چه کارخانه ای، چه دارویی، به چه میزانی 
و در چ��ه زمان��ی تولید کند و تحویل ش��رکت پخش 
بدهد. این نهاد ذی ربط با توجه به دستورات خود، برای 
کارخانه ه��ا تأمین ارز می کرد. نتی��جة این اقدام کاهش 
قدرت رقابت پذیری شرکت های داروسازی و همچنین 
ابداع و نوآوری مدیران دارویی بود. در حال حاضر نیز 
بااینک��ه داروهای برند ژنریک در کنار داروهای ژنریک 
اج��ازة تولید یافته اند اما مق��ررات تبعیض آمیز دارویی 
کشور و عدم پشتیبانی ش��رکت های بیمه گر در ارائه و 
پوشش داروهای برند و برند_ژنریک در مقابل ژنریک، 
عماًل ب��ه بی رغبتی تولیدکنن��دگان در ورود به عرصة 
تولید داروهای برند_ژنریک دامن زده و به مانعی جدی 
بر سر راه تولید آن و گام نهادن در مسیر تولید داروهای 

برند تبدیل گردیده است.
به نظر جنابعالی در نظام دارویی کشورمان آیا ایجاد 

برند می تواند تأمین کننده ارزش افزوده ای باشد؟
ایج��اد و بس��ط زمینه ه��ای رقابت پذی��ری یکی از 
اه��داف اصلی دولت جمهوری اس��المی ای��ران برای 
بهبود محیط کس��ب وکار ش��رکت های داروس��ازی در 
راس��تای نیل به بازارهای هدف صادراتی اس��ت. الزمة 
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رقابت پذیری نیز امکان ایجاد وجوه تمایز در محصول 
است؛ به عبارت دیگر شرط الزم برای رقابت پذیر ساختن 
صنعت داروسازی و گام نهادن در عرصه های بین المللی 
چیزی نیست جز فراهم سازی امکان ایجاد تمایز کیفی 

در محصوالت شرکت های داروسازی.
در حال حاضر با وجود نظام ژنریک امکان حصول 
به هدف مذکور میس��ر نیس��ت؛ زیرا در این نظام تمام 
تولیدکنندگان علی رغم اس��تفاده از منابع مختلف مواد 
اولیه )با کیفیت های متفاوت(، ملزم به فروش محصول 
خود به یک قیمت مشخص هستند؛ به عبارت دیگر عدم 
تمایز قیمت بین داروهای مشابه که کیفیت آنها یکسان 
نیس��ت به منزلة اعطای جایزه ب��ه تولیدکنندة داروی با 

کیفیت پایین و جریمة تولیدکنندة با کیفیت برتر است.
در بیش��تر م��وارد عدم ام��کان ف��روش محصوالت 
دارویی مش��ابه با قیمت متف��اوت، بعضاً به جنگ قیمتی 
با حربه های��ی چون تس��هیالت و تخفیف های مختلف 
خرید منجر ش��ده که عایدی غیر از تضییع سرمایه هایی 
که  بای��د صرف تحقیق و توس��عه گردد، ن��دارد. این در 
حال��ی اس��ت که ایج��اد و گس��ترش برن��د دارو ضمن 
برطرف ساختن مشکالت مذکور، آثار اقتصادی متعددی 
نیز ب��رای صنعت و ب��ازار دارو به ارمغ��ان خواهد آورد.

 آثار برندسازی دارویی
 ام��کان برجسته س��ازی تمایز کیف��ی محصوالت 

دارویی،
 آسان س��ازی انتخاب محصوالت دارویی از سوی 

مصرف کنندگان،
  تس��هیم منافع منطقی و موردنظ��ر در هر یک از 

حوزه های تولید، توزیع و عرضه دارو،
  امکان ج��ذب تکنولوژی های جدید و تس��هیل 

شکل گیری نوآوری در صنعت داروسازی،
 س��اماندهی بازار دارو و فراهم س��ازی فرصت و 

زمینة ترویج و گسترش بازار دارو،
 تسهیل در بخش بندی بازار محصوالت دارویی و 
دس��تیابی و رسوخ آسان تر در بازارهای هدف صادراتی 

دارو،
 تسهیل در پیاده سازی و اجرای برنامه های توسعة 

صنعت دارو،
 ثبات در کس��ب درآمد و پایداری اش��تغال نیروی 

انسانی،
 افزایش عمق وفاداری و اعتماد مصرف کنندگان به 

محصوالت دارویی.
؟  برخی معتقدند که برند س��ازی تضمین کننده 
تولید ثروت اس��ت. آیا در این رابطه مثال مشخصی 

مد نظرتان هست؟
بی شک یکی از نتایج برند سازی صحیح تولید ثروت 
اس��ت. به طوری که بر اساس برآوردهای صورت گرفته 
حدود ۳۳� از ثروت جهان را ارزش برند ش��رکت ها به 

خود اختصاص می دهد.
در س��ال ۲۰۱۲، ارزش برن��د ۲۰ ش��رکت بزرگ و 
شناخته ش��دة دنیا از قبیل کوکاک��وال )۷۸ میلیارد دالر(، 
اپ��ل )۷۶ میلی��ارد دالر(، آی ب��ی ام )۷۵ میلیارد دالر(، 
گوگل )۶۹ میلیارد دالر( و مایکروس��افت )۵۸ میلیارد 
دالر( و... بالغ بر ۷۹۴ میلیارد دالر بوده است. همچنین 
۵۹� از ارزش سرمایه گذاری شرکت کوکاکوال، ۶۱� از 
ارزش س��رمایه گذاری شرکت نس��تله و ۶۴� از ارزش 
سرمایه گذاری شرکت مک دونالد مستقیماً به ارزش برند 

شرکتی۳ آنها مربوط بوده است.
؟  برخی کارشناسان بهره گیری از برند در صنعت 
  

دارو را به عنوان نزدیک ترین راه ورود به بازارهای جهانی 
معرفی می کنن��د. در این خصوص چه نظری دارید؟
  بسیاری از صاحب نظران حوزة دارو معتقدند 
ش��رکت های داروس��ازی کش��ورمان بای��د اهمیت 
برندس��ازی را بیش ازپی��ش موردتوجه ق��رار دهند؛ 
زیرا موفقیت در برندس��ازی ضمن توسعة بازارهای 
صادراتی، به اعتبار بین المللی کشورمان نیز می افزاید 
و در آین��ده موجب خواهد ش��د که درآمد حاصل از 
واگذاری برند به ش��رکت های عالقه مند در خارج از 
کشور بر درآمد ناش��ی از صدور مستقیم دارو پیشی 
گیرد.  برای نمونه برخی از ش��رکت های صاحب برند 
جهان که در بخش تولید محصوالت دارویی و بهداشتی 
فعالیت داشته اند، در سال های اخیر امتیاز بهره برداری 
از برندهای خود را به تولیدکنندگان در دیگر کشورها 
واگ��ذار کرده اند تا تحت برند آنان به صدور کاالهای 
ساخت کشور خود مبادرت کنند. درآمد ناشی از این 
ح��ق  امتیازها به مراتب بیش از درآمد حاصل از تولید 

کاال در س��رزمین اصلی کش��ور صاحب برند است.

تمهیدات الزم برای برندسازی در صنعت دارو
۱( نظام قیمت گذاری دارو با توجه به نظام داروی برند 
اصالح و منعطف گردد؛ به عبارت دیگر به تولیدکنندگان 
اجازه داده ش��ود متناس��ب با برند خود، قیمت متفاوت 

ارائه نمایند،
۲( س��اختار حقوقی الزم برای استقرار نظام داروی 
برند و س��ازوکارهای مقابله با عدم رعایت ضوابط آن 

تدوین گردد،
۳( تضمین ها و س��ازوکارهای پش��تیبانی الزم برای 
تحقق نظام داروی برند تدوی��ن و آئین نامة اجرایی آن 

تهیه گردد،
۴( بس��تر اجرایی الزم توسط پزشک تجویزکننده، 
داروخانه و سازمان های بیمه گر به عنوان یک ضرورت 
مّلی فراهم گردد؛ به عبارت دیگر اگر پزش��ک، داروی 
برن��د را تجویز می کند، داروخانه مل��زم به ارائة آن 
به بیم��ار بوده و نباید داروی ژنری��ک را در اولویت 
قرار دهد. همچنین س��ازمان های بیمه گر به هیچ عنوان 
داروی ژنری��ک را در پرداخت بیم��ه اولی بر داروی 

برند قرار ندهد،
۵( نظارت الزم بر حسن اجرای تمامی مراحل ایجاد 

نظام داروی برند به صورت مستمر و مؤثر انجام پذیرد.
ازآنجاکه توقعات مدیران دارویی می تواند راهگشای 
سیاست گذاران دارویی کشور باشد، اجازه دهید در پایان 
و به عنوان حس��ن ختام، گریزی هم به توقعات فعاالن 

دارویی از دولتمردان داشته باشیم.
متع��دد  باوج��ود ش��رکت های  م��ا  در کش��ور 
دارویی و لزوم کش��ف بازارهای جدید و توس��عه 
و رس��وخ در بازارهای خارجی برای بهره گیری از 
ظرفیت های بیش��تر در تولید، برند شرط الزم برای 
رقابت پذیری و روادید حضور در بازارهای جهانی 
اس��ت. الزمة تحقق این امر توجه بیشتر متولیان امر 
در تس��هیل ش��رایط ایجاد برند چون تفکیک قیمت 
داروه��ای برند از ژنریک همزمان با پوش��ش الزم 
از س��وی ش��رکت های بیمه گر، گس��ترش فرهنگ 
ش��کل گیری و استفاده از داروهای برند در راستای 
ورود ب��ه بازاره��ای جهان��ی در میان پزش��کان و 
داروخان��ه داران و تغییر در نظام قیمت گذاری دارو 
متناس��ب با شکل گیری برند دارو است.توجه بیشتر 
به رویک��رد برند در صنعت داروس��ازی داخلی و 
تغیی��ر دیدگاه حاکم بر آن به هم��راه اتصال انگارة 
ذهنی مناس��ب از کیفیت در راستای فروش ارزش 
نه محصول به مصرف کنن��دگان، می تواند عالوه بر 
ارتقاء کلیة ش��اخص های ش��رکت های داروسازی 
همگام با اس��تانداردهای جهانی، زمینه های کس��ب 
بیش��تر درآمدهای غیرنفتی را با توجه به پتانس��یل 
موجود در صنعت داروس��ازی کشور فراهم سازد. 
درواقع برند و س��ازوکارهای الزم برای پیاده سازی 
و حفاظ��ت از آن، موج��ب ب��روز رقابت س��الم و 
پیش برن��دة تولیدکنن��دگان و عرضه کنن��دگان کاال 
و خدمات در کش��ور، س��اماندهی ب��ازار و حذف 
رقابت های ناس��الم و جنگ قیمت ها ش��ده و مانع 
تضیی��ع منابع فع��االن اقتصادی گردی��ده و جذب 
س��رمایه های داخلی و خارجی را برای توسعه های 
ضروری صنایع داروسازی کشور تسهیل می نماید.
اجرای��ی  دس��تگاه های  کلی��ه  اس��ت  شایس��ته 
ذی رب��ط در تحق��ق ای��ن مه��م به ی��ک وف��اق مّلی 
دس��ت یافته و موجب��ات اس��تفاده و کارک��رد برند را 
در صنای��ع اس��تراتژیک دارویی کش��ور تمهید نمایند.

برن�د ق�وی از این توانای�ی برخوردار اس�ت که 
محصوالت خود را باقیم�ت باالتری عرضه کند. 
همچنین می تواند شرکای تجاری را به هم پیوند داده 
و زمینه های سرمایه گذاری بلندمدت را فراهم کند
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دکتر حس�ن ش�كوهى
رئیس اتحاديه واردكنندگان مکمل های غذايی

ارزیابی حجم بازار 
مكمل های تغذیه ای 
در ایران و جهان
و نقش آن
در اقتصاد سالمت

هرچند زمان زیادی از تولد مکمل های تغذیه ای در 
ایران نمی گذرد، امـا در همین اندك و باوجود فراز 
و نشـیب های زیاد حجم تجارت این فرآورده های 
مکمل سـالمت طی حدود 12 سـال به حجم قابل 
قبولی رسیده که تقریباً با بازار جهانی تطابق دارد. با 
توجه به حدود 7 میلیارد جمعیت جهان و حجم بازار 
100 میلیارد دالر، حجم سالیانه نزدیك به 1 میلیارد 
دالر بـرای جمعیـت 70 میلیونی ایران، نشـان از 
هماهنگی مصرف در بازار ایران با بازار جهانی دارد.

بازار جهانی مکمل ها از سال ۱۹۹۳ تا 2۰۱۷

حجم بازار مکمل های تغذيه ای:

بازار مکمل ها در ایران از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳2۹

پر فروشترین مکمل ها در سال - جهان 2۰۱۱

اثرات صنعت تجارت مکمل ها بر کل اقتصاد 
شامل تأثیرات مالی و اشتغال زایی است که 

از سه راه محقق می شود:
 تأثیلرات مسلتقیم Direct Effects: که 
شامل ارزش اقتصادی مستقیم این تجارت است.

 :Indirect Effects تأثیرات غیرمستقیم 
که ش��امل تأثی��رات ثانویه این تح��رک مالی بر 
فعالیت های جنبی آن نظیر صنعت بیمه، صنعت 

چاپ، حمل ونقل، تبلیغات و ... می شود.
 Induced تأثیرات جانبی یا منتج شلده 

Effects: که ناش��ی از هزینه کردن درآمدهای 
حاصله توسط شاغلین این صنعت در بستر جامعه 
مثل خرید مایحتاج، مسافرت، ورزش ... و شده و 

باعث رونق تجاری می شود.
** تأثی��ر موج گونه Ripple Effect: مجموعه 
تأثیرات غیرمس��تقیم و جنبی را اثرات موج گونه 

گفته می شود.
** در هر س��ه مورد فوق اشتغال زایی هم ایجاد 

می شود.
 در سال ۲۰۰۶ حجم تجارت مکمل ها در آمریکا 

حدود ۲۲ میلیارد دالر بوده اس��ت. در جدول زیر 
می توانید تأثیرات سه گانه این تجارت را بر اقتصاد 
مش��اهده کنید. همان گونه که مالحظه می کنید 
ضریب تأثیر اقتصادی معادل 2.7۱ بوده اس��ت؛ 
یعن��ی ۱ دالر تجارت مکمل به میزان 2.7۱ دالر 
در بازار اقتصادی فعل وانفعال پولی ایجاد می کند و 

سبب رونق اقتصادی می شود.
 همزمان ضریب اشتغال زایی 2.29 یعنی اینکه 
به ازای ۱ نفر اشتغال در این صنعت به میزان کلی 

2.29 نفر اشتغال زایی ایجاد می شود.

تأثیر مکمل ها بر اقتصاد

Economic Impact of the Dietary Supplement Industry/USA/2006
Impact Direct Effect Indirect Effect Induced Effect Total

Total Economic Output $22.460 B $15.979 B $22.318 B $60.757 B
Labor Income $8.255 B $5.032 B $6.884 B $20.171 B

Tax Paid $ 10 B
Economic Effect Multipler 2.71 $1 = $2.71

Employment (Jobs) 199,052 93,439 163,291 455,782
employment multiplier 2.29

فصلنامه تخصصی
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شایس��ته اس��ت در بخش دوم به تأثیرات مکمل ها غذایی بر اقتصاد س��المت و نقش 
پیشگیری کننده مکمل ها در جلوگیری از بروز بیماری ها و میزان تقریبی صرفه جوئی 
در هزینه های درمانی را که ناشی از جلوگیری از بیماری که در صورت مصرف منطقی 

مکمل های باکیفیت است را بررسی کنیم.
مکمل های غذایی می توانند با کمک به بهبود تغذیه و تأمین ویتامین ها و ریزمغذی های 
موردنیاز بدن، در انجام بهتر اعمال فیزیولوژیک و درنهایت به بهبود سالمت فرد کمک 
کرده و با کمک به پیشگیری از بروز افراد به بیماری های مختلف و یا به تأخیر انداختن 
ب��روز بیماری ه��ا به اقتصاد درمان کمک ک��رده و هزینه های درمان��ی مترتب بر بروز 

بیماری ها و روزهای ترک کار را کاهش دهند.
مطالعات و تحقیقات زیادی در رابطه با نقش کمک کننده مکمل ها در پیش��گیری از 
بیماری ها با رفع نواقص تغذیه ای انجام ش��ده اس��ت. اگرچه نتیجه این مطالعات مانند 
مطالعات دارویی نتایج استوار و مستدل بر اعداد و ارقام صد در صد تأییدشده نداشته، 

اما کلیه این مطالعات بر نقش مکمل ها در ارتقا سالمت تأکیددارند.
 در مطالعه لین ژیان تجویز بتا کاروتن به همراه ویتامین ای و سلنیوم با دوز ۱ تا ۲ 
برابر دور توصیه ش��ده روزانه RDA برای یک دوره ۵ ساله سبب ۲۱درصد کاهش در 
بروز سرطان معده، مرگ ومیر سرطان معده و کاهش مرگ ومیر سرطان در افراد چینی 

دچار فقر تغذیه شد. کاهش مرگ ومیر سرطان در زنان بارزتر بود.
 در فرانس��ه مطالعه SU.VI.MAX ب��ا تجویز بتا کاروتن به هم��راه ویتامین ای، 
س��لنیوم و زینک با دوز ۱ تا ۲ برابر دوز توصیه ش��ده روزانه RDA برای یک دوره ۸ 
س��اله ۱۳درصد کاهش ریسک سرطان پروستات و بخصوص کاهش ۴۸درصد ریسک 
س��رطان پروستات در افراد با س��طح نرمال آنتی ژن اختصاصی پروستات PSA را در 

مقایسه با افرادی که پالسبو مصرف می کردند، نشان داد.

توجه:
 به تأخیر انداختن بیماری قلبی به مدت ۵ سال می تواند سبب کاهش هزینه درمانی 

معادل ۷۰ میلیارد دالر شود.
 ب��ه تأخیر انداختن س��کته مغزی به مدت ۵ س��ال 
می تواند سبب کاهش هزینه درمانی معادل ۱۵ میلیارد 

دالر شود.
 به تأخیر انداختن شکس��تگی مفصل هیپ به مدت 
۵ س��ال می تواند س��بب کاهش هزینه درمانی معادل 
ساالنه ۵ میلیارد دالر و کاهش ۱۴۰۰۰۰ موردی وقوع 

آن در سال بشود.
 مص��رف مولتی ویتامین با اس��یدفولیک در زنان در 
س��نین باروری می تواند از بروز نق��ص لوله عصبی به 
میزان ۵۰درصد و حتی بیشتر پیشگیری کند. در سال 
۱۹۹۲ حدود ۴۶۰۰ کودک با نقص لوله عصبی متولد 
ش��دند که هزینه درمانی آن ها ۱۴۱ میلیون دالر بود. 
هزینه مراقبت یک فرد مبتالب��ه Spina Bifida در 

طول عمرش بالغ بر ۲۵۸۰۰۰ دالر است.
 مصرف مولتی ویتامین ح��اوی زینک در تمام زنان 
 LBW حامل��ه می تواند از تولد کودک ب��ا وزن پایین
پیش��گیری کند. س��االنه ۲۸۰۰۰۰ کودک LBW به 
دنیا می آیند. هزینه بیمارس��تانی هر کودک ۸۶۰۰۰ 

دالر و هزینه سالیانه ۲/۶ میلیارد دالر است.
 مکمل های حاوی Calcium D در س��ال ۱۹۹۳ 
سبب کاهش بروز شکستگی هیپ به میزان ۲۰درصد 
شد که این به معنای کاهش سالیانه ۵۰-۴۰ هزار مورد 
شکس��تگی بود و کاهش هزینه درمانی معادل ۱.5-۲ 
میلیارد دالر. مطالعه جدیدی نشان می دهد که حدود 

۱۳۰۰۰۰ مورد شکس��تگی هیپ در افراد باالی ۵۰ س��ال که روزانه ۱۲۰۰ میلی گرم 
کلسیم مصرف می کردند، قابل پیشگیری است که هزینه صرفه جویی شده بالغ بر ۲۰۶ 

میلیارد دالر است.
 هزینه س��الیانه خارج کردن عدس��ی چش��م در اثر کاتناراکت ۵ میلیارد دالر است. 
درحالی که اگر وقوع کاتاراکت ۱۰ س��ال به تأخیر بیفت��د، ۵۰درصد از اعمال جراحی 

کاسته شده و مبلغی حدود ۲۰۵ میلیارد دالر صرفه جویی می شود.
 مصرف مولتی ویتامین مینرال در افراد مسن می تواند با بهبود عملکرد سیستم ایمنی 

و پیشگیری از بروز عفونت ها، تعداد روزهای بیماری را به نصف کاهش دهد.
 مصرف دراز مدت مکمل های ویتامین E توانایی کاهش بروز بیماری قلبی و کاهش 
مرگ ومیر قلبی را دارد. س��االنه حدود ۲ میلیون نفر با بیماری عروق کرونر بس��تری 

می شوند حدود ۵۲ میلیارد دالر هزینه دارد.
 مطالعات نشان داده که با مصرف منظم روزانه حداقل ۱۰۰ واحد ویتامین E سبب 

کاهش هزینه ای بالغ بر ۸۰۴ میلیارد دالر می شود.
 در انگلس��تان مصرف روزانه ۴۰۰ واحد ویتامی��ن E می تواند به میزان ۷۷درصد از 
بروز سکته های قلبی غیر کشنده بکاهد؛ که این معادل کاهش ساالنه ۵۰۰۰۰۰ مورد 

بستری و ۱۴ میلیارد دالر صرفه جویی است.
 یک مطالعه در سال ۱۹۹۵ نشان داد که مصرف مولتی ویتامین حاوی اسیدفولیک 
با بهبود بخش��یدن به دریافت ویتامین های گروه B می تواند از ۵۶۰۰۰ مورد مرگ در 
اثر بیماری قلبی جلوگیری کند. بررس��ی دیگری نش��ان می دهد که با غنی کردن با 
اسیدفولیک می تواند در یک دوره ۱۰ ساله از بروز سکته قلبی به میزان ۸درصد در زنان 
و ۱۳درصد در مردان جلوگیری کند. این مطالعه بعالوه نشان داد که اگر تمام بیماران 
قلبی در یک دوره ۱۰ ساله روزانه ۱mg اسیدفولیک و ۰٫5mg ویتامین B۱۲ مصرف 

کنند از بروز ۳۱۰۰۰۰ مرگ جلوگیری می شود.

تأثیر مکمل ها بر اقتصاد سالمت:

در سال ۱۳۹۰ حجم تجارت مکمل های غذایی در ایران حدود ۸۷۰ میلیون دالر بوده است. در صورت معادل سازی نتایج زیر حاصل می شود:

تأثیرات اقتصادی صنعت مکمل های غذایی / ایران/ ۱۳۹۰

ارزش غیرمستقیم )بیمه، باربری، ارزش اقتصادی مستقیمتأثیر
آب و برق، کنگره ها، ...(

ارزش جانبی
جمع کل)هزینه کردن این درآمدها(

۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰$۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰$۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰$۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰$خروجی کلی اقتصادی
۶۸۱,۲۱۰,۰۰۰$۲۱۱,۴۱۰,۰۰۰$۱۵۶,۶۰۰,۰۰۰$۳۱۳,۲۰۰,۰۰۰$درآمد شاغلین این حرفه

۳۶,۹۷۵,۰۰۰$مالیات پرداختی
۱$ = $ 2.52.5ضریب تأثیر اقتصادی

۵,۰۰۰۲,۲۵۰۳,۵۰۰۱۰,۷۵۰اشتغال زایی
2.۱5ضریب اشتغال زایی

آنالیز SWOT در مورد مکمل ها در یک نگاه:
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؟  مبانی اولیه طرح تحول سالمت چیست؟
  از ی��ک منظر می ت��وان مأموریت اصلی نظام س��المت را ارتقای 
س��المت مردم، دسترس��ی عادالنه به خدمات سالمت، بهبود کیفیت 
خدمت و همچنین رضایت مردم و کارکنانی که خدمت ارائه می کنند، 
دانست. طبیعتاً طی سال های گذشته ملزومات تحصیل این مأموریت 
تحت تأثیر ش��رایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی پیوسته تغییر کرده 
است. از سوی دیگر عوامل مخاطره آمیز سالمت نیز دائماٌ در حال تغییر 
است؛ بنابراین پاسخگویی به این تغییرات مهم ترین استداللی است که 

بر اساس آن باید نظام سالمت را متحول کرد.
؟  عملکرد سلازمان غلذا و دارو را در اجرای این طرح چگونه 

ارزیابی می کنید؟
  همان طور که اش��اره کردم در کش��ور ما سال هاست که مردم در 
انتظار عزمی راس��خ برای حرکت به س��وی اهداف غائی نظام سالمت 
ک��ه همان برقراری عدالت در تأمین بار مالی و بهره مندی از سیس��تم 
مراقبت های بهداش��تی و درمانی، بهبود کیفیت خدمات، حفظ شأن و 
کرامت بیماران و در نهایت، کاهش س��هم مردم در پرداخت مستقیم 
هزینه های خدمات بهداشتی درمانی و س��المت است.امیدواریم اراده 
چندین س��اله دولت ها برای کاهش دغدغه م��ردم در بخش درمان و 
سالمت با اقدام به موقع دولت یازدهم و با اجرای طرح تحول سالمت به 
فعل تبدیل  شود. به نظر می رسد وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو 
با ش��تاب خوبی وارد این برنامه شده اند.در گام نخست و بعنوان پیش 
مقدمه ضروری، نهایت سعی خود را برای ایجاد آرامش در بازار دارویی 
کش��ور انجام داده اند و حتی در برخی زمینه ها با اتخاذ سیاس��ت های 
خاص توانسته اند قیمت دارو را کاهش دهد.البته وزیرمحترم بهداشت 
و همراهانش و به خصوص مدیران محترم سازمان غذا و دارو باید گام 

به گام روی کارها و برنامه های این طرح نظارت دقیق داشته باشند. 
؟ منابع مالی جهت اجرای طرح تحول سلالمت چگونه تأمین 

می شود؟
 تخصی��ص منابع مالی موردنیاز اجرای این طرح به این صورت تأمین 
گردیده که از مجموع ۱۸۶۰۰ میلیارد تومان بودجه بهداش��ت و درمان و 
بیمه ها که ش��امل ۶۰۰۰ میلیارد توم��ان بیمه ها و ۲۰۲۷ میلیارد تومان 
طرح پزش��ک خانواده، ۲۹۷۵ میلیارد تومان از محل یک درصد مالیات 
ارزش افزوده، مطابق قانون بودجه برای س��اکنین روس��تاها 
عشایر و شهرهای زیر بیست هزار   نفر خدمات بهداشتی 
درمانی جامعه با اس��تانداردها کیفیت��ی باالتر به همراه 
خدم��ات اولیه جدید فراهم ش��د، ۷۶۰۰ میلیارد تومان 
هدفمندی یارانه ها، دولت متعهد به پرداخت ۱۰۰ درصد 
تعه��دات مالی از محل هدفمن��دی یارانه ها به میزان 
۷۶۰۰ میلیارد تومان می گردد که در س��ال ۱۳۹۲ از 
این مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد تومان سهم وزارت بهداشت 
درمان و آموزش پزشکی و ۸۰۰ میلیارد تومان سهم 
سازمان بیمه گردید و ۴۸۰۰ میلیارد تومان مابقی 
در طول سال ۱۳۹۳ به مرور تخصیص داده خواهد 
شد و دولت مکلف به تأمین تخصیص کامل منابع 
مال��ی طرح خواهد بود و تضمین خواهد نمود که 
سهم وزارت بهداش��ت درمان و آموزش پزشکی 

هیچ گاه از ۸۰ درصد قیدشده کمتر نگردد.

مروری بر طرح 
تحول سالمت

امیر خجسته، نماینده مردم همدان، فامنین و قهاروند
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسالمی
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؟ چله فاکتورهایی را به عنوان محاسلن طرح تحول سلالمت 
می توان در نظر گرفت؟

  مهم ترین حسن این طرح حرکت به سمت فرمایش کلیدی مقام 
معظم رهبری اس��ت ک��ه فرمودند بیمار نباید به ج��ز مریضی دغدغه 
دیگری داشته باشد؛ اما از لحاظ نکات اجرایی باید به موارد ذیل اشاره 

کنیم:
 ارتق��ای کیفیت خدمات س��المت در مناطق کمتر توس��عه یافته و 
افزایش دسترس��ی مردم به خدمات و مراقبت های س��المت در سطح 

دوم و سوم و ماندگاری پزشکان در این مناطق
 حضور دائم پزش��کان متخصص در بیمارستان های وابسته به وزارت 
بهداشت و ارائه به موقع ۲۴ ساعت خدمات درمانی در بیمارستان های 

تابعه دانشگاه ها
 ارتقای ویزیت و ماندگاری پزش��کان در بخش دولتی و ارتقا انگیزه 

ارائه دهندگان خدمات
 حفاظ��ت مالی از بیم��اران نیازمند در برابر هزینه های کمرش��کن 

سالمت
 کاهش میزان سزارین مادران باردار و رایگان شدن زایمان طبیعی

؟ برخی معتقدند اجرای این طرح ها در عمل با توجه به شرایط 
موجود کشور با ابهام و ایراداتی همراه است. اگر بخواهید موانع 
موجلود بر سلر راه اجرای مؤثلر طرح تحول نظام سلالمت را 

آسیب شناسی کنید چه نکاتی مد نظر جنابعالی است؟
  اجرای هر طرح در حوزه س��المت مس��تلزم همکاری و همراهی 
پزش��کان و جامعه درمانی کش��ور در آن اس��ت که به نظر می رس��د 
متأس��فانه در برخ��ی زیرمجموعه های وزارت بهداش��ت آمادگی الزم 
برای این طرح وجود ندارد. ضمن اینکه حفظ ش��أن و جایگاه پزشک 
و پرس��تار و کادر درمانی کش��ور را وظیفه مهم برای وزارت بهداشت 
می دانم. عدم آمادگی برخی دانش��گاه های علوم پزش��کی اس��تان ها و 
شبکه های بهداشت در کشور باعث شده تا هر استان نگاهی سلیقه ای 
به طرح داش��ته و چش��م انداز مناس��بی برای آن تصور نش��ود. اجبار 
پزشکان شاغل به تعطیلی مطب، تهدید پزشکان به تهیه لیست سیاه، 
پرداخت مستقیم یارانه درمان و مراجعه بی دلیل برخی افراد به مراکز 
درمان��ی و ممانع��ت از صدور پروانه مطب به پزش��کان طرحی جدید، 
عدم رعایت سقف س��اعت کاری برای پزشکان و پرستاران و مشخص 
ب��ودن ضوابط پاالیش و ارزیابی کادر درمانی و همچنین عدم پرداخت 
به موقع کارانه پزشکان از جمله ایرادهایی هستند که اجرای عملی این 
طرح را با چالش مواجه خواهد کرد. از س��وی دیگر اجرای طرح تحول 
س��المت باید با تأمین زیرساخت در شبکه های بهداشت کشور همراه 
شود.  آماده بودن زیرساخت ها در کنار اجرای این طرح به رضایتمندی 

مردم و پزشکان منجر می شود.
؟ سلرانجام مسلائلی که در ۱۵ بند و به اسلتناد بند ۷ ماده ۴۹ 
آیین نامه داخلی مجلس به وزارت بهداشت ابالغ شد به کجا رسید؟

  امیدوارم مس��ائلی که به اس��تناد بند ۷ ماده ۴۹ آیین نامه داخلی 
مجلس به وزارت بهداش��ت ابالغ ش��ده است هر چه سریع تر بررسی و 

نسبت به رفع نواقص اقدام گردد. ایراداتی مثل:
نیروی انس��انی الزم از نظ��ر کمی و کیفی در بخش های پرس��تاری، 
آزمایشگاهی و خدمات پاراکلینیکی برای اجرای طرح پیش بینی نشده 
اس��ت، همچنین به اهمیت پیش��گیری و بهداشت توجه نشده است و 
منابع مال��ی صرفاً در بخش درمان هزینه می گردد. زیر س��اخت الزم 
برای ارتقا خدمات هتلینگ و تش��خیصی آماده نشده و با تعجیل این 
طرح برای اجرا ابالغ گردیده اس��ت. تأمین اعتبار برای بیمارستان های 
تحت پوش��ش وزارت بهداش��ت صورت گرفته و بیمارستان های دیگر 
مانن��د تأمین اجتماعی، نیروهای مس��لح، خیریه و بخش خصوصی را 
شامل نمی ش��ود. منابع انسانی که اصلی ترین ش��اخصه ارائه خدمات 
س��المت هس��تند فقط گروه پزش��کان مدنظر و بقیه کارکنان مراکز 
درمانی دیده نش��ده اند و نارضایتی عمومی به دنبال داش��ته اس��ت. با 
عنایت ب��ه اینکه در اهداف ط��رح مناطق محروم مدنظر بوده اس��ت 
و معیارهای��ی هم گذاشته ش��ده اس��ت ولی ش��هرهای مح��روم برای 
گروه بن��دی ال��ف وب و ج و د به طور مش��خص اعالم نش��ده اس��ت.
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؟ در رابطله بلا نقش روابط عمومی در توسلعه 
سلازمان هایی نظیر سلازمان غذا و دارو توضیح 

بفرمایید.
رواب��ط عموم��ی به عن��وان یک نهاد ارتباط��ی متعلق 
به جامعة مدرن اس��ت، این س��اختار در بس��یاری از 
کشورهای پیش��رفته و صنعتی در جایگاه واقعی خود 
قرارگرفته ولی در جوامع درحال توسعه این ساختار 
بیشتر تقلیدی و دچار روزمرگی و پراکنده کاری 
ش��ده اس��ت. روابط عمومی ها به دلیل جایگاه 
راهبردی زیربنایی خود می توانند سازمان های 
مختلف را در همگامی با پیشرفت و تحوالت 
جهانی یاری دهند، چراک��ه روابط عمومی 
یک واحد پویا و ارگانیک س��ازمانی اس��ت 
که هیچ گاه در آن س��کون و تعطیلی وجود 
ندارد. نکته حائز اهمیت آن که روابط عمومی 
مانند واحدهایی نظیر امور اداری و مالی نیست 
که در ساعات و زمان های معینی فعالیت داشته 
باشد، بلکه مجموعه ای است با فعالیت های خطیر، 
وسیع و شبانه روزی. در واقع حیات سازمانی مستلزم 
فعالیت مداوم روابط عمومی هاس��ت و س��ازمان بدون 
روابط عمومی زنده و پویا، موفق و اثربخش نخواهد بود. 

آنچه حائز اهمیت اس��ت، ماهیت غیر کمی وظایف و 
مسؤولیت های روابط عمومی هاست. بدین معنا که اوالً: 
تمامی پیکره سازمان با روابط عمومی در ارتباط است. 
ثانیاً: روابط عمومی فعالیتی اس��ت مبتنی بر فرهنگ، 

اجتماع، گروه ها، باورها، اندیشه ها
؟ روابط عمومی در حوزه سالمت چه تفاوتی با 

روابط عمومی سایر سازمان ها دارد؟
در واق��ع مهم ترین موضوع توجه ب��ه مأموریت روابط 
عموم��ی در حوزه س��المت اس��ت و آن این که روابط 
عمومی ها نقش اساسی در آگاه سازی افراد در راستای 
ارتقا س��المت جامعه دارند. البته باید بگوییم که ارائه 
خدمات پیش��گیرانه و ارتقای فرهنگ سالمت، یکی از 
سیاست ها و راهبردهای وزارت بهداشت است. واقعیت 
این اس��ت که مردم برای ارتقای سطح سواد تغذیه ای 
خود به رسانه ها نیاز دارند و بدون بهره گیری از رسانه ها، 
اصالح سبک غلط زندگی شهرنشینی ممکن نیست؛ 
چراک��ه مردم ب��دون اطالعات قادر به اصالح س��بک 
زندگی خود نیس��تند. از سوی دیگر، ترویج سالمت از 
طریق زبان رس��انه، کار متولیان سالمت راهم سهل تر 
خواهد کرد؛ مشروط بر اینکه از رسانه ها به عنوان یک 
ابزار اطالع رس��انی و آموزشی کارآمد و تأثیرگذار یاری 

سیمای نظام سالمت
در آیینه 
روابط عمومی
محمد هاش�مى
مدير روابط عمومی و سخنگوی سازمان غذا و دارو
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بخواهند و با رسانه ها تعامل داشته باشند.
؟ توقع جنابعالی از رسلانه های حوزه 

سالمت چیست؟
رس��انه ها می توانند از طریق توانمند کردن 
مردم و ارائه آموزش های درس��ت و به موقع 
کمک کنند که مردم چگونه از بس��یاری از 
بیماری ها پیشگیری کنند. رسانه ها می توانند 
با ارائه آموزش های الزم به مخاطبان خود که 
به سالمتش��ان اهمیت می دهند، بگویند که 
چه مصرف کنند. چگونه مصرف کنند؟ و کی 
و با چه کیفیتی مصرف کنند. تا سالمتشان 
به خطر نیفتد. رس��انه ها می توانند به مردم 
یاری رس��انند ک��ه چگونه س��المت خود را 
مدیریت کنند. نکته دیگر آن که مس��ئوالن 
و متولی��ان رس��انه های کش��ور ه��م باید از 
ظرفیت تمامی رس��انه ها برای این مهم بهره 
بگیرند و گزینشی عمل نکنند؛ چراکه برای 
درمان نظام س��المت کش��ور ک��ه خود باید 
مرهم دردهای بسیاری از مردم باشد، نیاز به 
استفاده از تمامی ظرفیت های رسانه ای است.
؟ آیلا شلما در حوزه هلای خلارج از 
سلالمت نیز فعالیت داریلد؟ مهم ترین 

ویژگی فعالیت های شما چیست؟
مهم ترین ویژگی تمام فعالیت های اینجانب، 
مبتنی بر دغدغه های آموزش��ی و فرهنگی 
اس��ت. تأس��یس جلس��ات قران متعدد در 
نقاط مختلف کش��ور و حتی خارج از کشور 
از بزرگ تری��ن افتخ��ارات بن��ده اس��ت. در 
حوزه ورزش نیز تا همین چند ماه گذش��ته 
باش��گاه های رزمی بنده دایر ب��ود. در وادی 
آموزش دروس دبیرس��تان، ب��ه دلیل ابداع 
روش تدریس جذاب درس فیزیک دبیرستان 
به عنوان بهترین دبیر فیزیک کشور شناخته 
ش��دم. در رشته تخصصی خودم چند تألیف 
در زمینه بررسی و شناخت سبک های مبل 
و طراحی صنعتی در ای��ران دارم و تدریس 
مباحث تخصصی مبلمان در دانش��گاه های 
مختل��ف و برگزاری س��مینارهای تخصصی 
– آموزش��ی مبل در پایلوت ها و شهرک های 
مبلم��ان نقاط مختلف کش��ور ب��ا همکاری 
س��ازمان ش��هرک های صنعت��ی از دیگ��ر 
فعالیت های م��ن در این حوزه بوده اس��ت. 
با نش��ریات معتب��ری چون "اب��رار" و "جام 
جم" در زمین��ه نقد فیلم و ادبیات همکاری 
مؤثر داش��ته ام. سردبیری نشریات تخصصی 
هنری " نقطه " و نش��ریه " تنزیل"  از دیگر 
کارهای فرهنگی بنده بوده اس��ت. در حوزه 
ش��عر هم نش��ینی با بزرگان ادبیات معاصر 
مثل مرحوم قیصر امی��ن پور و درس آموزی 
از ایش��ان موجب ش��د چندین بار مقام های 
ممتازی را در جش��نواره های شعر کشور به 
دست آورم. اکثر هنرها از خطاطی و نقاشی 
گرفته تا منبت و معرق و مجسمه س��ازی و 
... را در س��طح خوب��ی تجرب��ه ک��رده ام. در 
حوزه سینما می توانم به عضویت در انجمن 
سینمای جوان، کسب عناوین خوبی در فیلم 
کوتاه و فعالیت های متعدد در مجموعه تحت 
مدیریت شهرداری تهران اعم از فرهنگسراها 

و برج میالد اشاره کنم.

مروری بر عملکرد 
روابط عمومی 

سازمان غذا و دارو
اعتباربخشی و ارتقاء جایگاه 

روابط عمومی سازمان غذا دارو 
از طریق:

بررسی نشریات از لحاظ درج 
آگهی های مخل سالمت و تذکر 

به متخلفان و مبارزه جدی با 
تخلف های تبلیغاتی

تهیه و تنظیم برنامه های 
آموزشی و ارائه پیام های 

آموزشی  با همکاری صداوسیما 
در راستای سیاست های 

سالمت محور سازمان غذا و دارو
حضور فعال سازمان در بخش 

"تجلی اراده ملی سی و دومین 
جشنواره بین المللی فیلم فجر"،

برگزاری اولین خیابان هنر 
سالمت با حضور هنرمندان 

هنرهای تجسمی و بازدید وزیر 
محترم از آن

برگزاری صبحانه سالم با حضور 
۶۰۰ دانش آموز در برج میالد
برگزاری موفق همایش ملی 

اعطای نشان ایمنی و سالمت
راه اندازی روابط عمومی 
معاونت های غذا و دارو 

دانشگاه های علوم پزشکی 
سراسر کشور

راه اندازی پایگاه خبری  
IFDONA و رونمایی از آن با 

حضور وزیر محترم
تعامل بسیار سازنده و در حد 

اعلی با رسانه های تصویری، 
صوتی، اینترنتی و مکتوب

انتخاب به عنوان روابط عمومی 
فعال و پرتالش حوزه سالمت
تبلیغ و اشاعه سیاست های 

سالمت محور سازمان غذا و دارو
تقویت رابطه تشکل های صنفی 

و تخصصی حوزه غذا و دارو با 
سازمان

تزریق شادی و ایجاد فضای 
فرهنگی در سازمان غذا و دارو
مبارزه فرهنگی و اجتماعی در 

بخش داروهای ماهواره ای و 
اینترنتی

اهم اقدامات یک ساله وزارت بهداشت در 
حوزه غذا و دارو به شرح زیر است:

تأمین دارو و ایجاد آرامش در بازار دارویی
 تالش برای حذف بازرسی کاال در مبدأ و افزایش مدت اعتبار ترخیص 
با حداقل اس��ناد و همچنین درخواس��ت عدم نیاز به تائید اس��ناد حمل 
توسط اتاق بازرگانی کشور ذینفع برای شرکت های دارویی از بانک مرکزی 

ج.آ.ایران.
 الزام شرکت های واردکننده دارو و مواد اولیه دارویی به اخذ مجوز ورود 

از اداره کل دارو، قبل از هرگونه سفارش به منظور مدیریت واردات دارو.
 به منظور پایش قیمت داروهای وارداتی فوریتی درخواست قیمت گذاری 

داروهای فوریتی در کمیسیون قانونی قیمت گذاری دارو.
 تالش برای جبران افزایش قیمت دارو برای بیماران خاص و صعب العالج 
که در این راس��تا اجرای تفاهم نامه ب��ا وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی 
و سازمان های بیمه گر به منظور تحت پوشش قرار دادن داروهای بیماران 
خ��اص و صعب العالج از محل یارانه دارویی که از این طریق بیش از ۱۷۰ 
قلم از این داروها که تأمین هزینه آن ها برای بیماران مذکور بسیار مشکل 
بود به طور میانگین حدود ۷۵ درصد قیمت آن ها تحت پوشش بیمه قرار 

گرفت.
 کنت��رل محصوالت در س��طح عرضه ب��ر روی ۲۱ محص��ول غذایی و 
آش��امیدنی، غنی س��ازی آرد و محصوالت آردی و نظارت بر غنی س��ازی 
فرموالس��یون پرمیکس، غنی س��ازی نمک ب��ا یُد و جلوگی��ری از توزیع 

نمک های کوبشی.
 واگذاری صدور مجوزهای گش��ایش و ترخیص فرآورده های آرایشی و 

بهداشتی به معاونت های غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی
 تهی��ه و تصویب آیین نامه ثبت مکمل های تغذیه ای و نیز جدول مقدار 
ویتامین ها، امالح، کافئین، ال کارنیتین در مکمل های تغذیه ای و بازبینی 
مکمل های تغذی��ه ای وارداتی و همچنین تش��کیل کمیته فنی مکمل و 

شیر خشک.
 

ارتقای کیفیت، ایمنی و امنیت فراورده های غذایی
 توسعه تفاهم های فرا بخشی غذا و اقداماتی از قبیل تفاهم نامه در زمینه 
انجام اس��تانداردها با موسسه استاندارد، صورت جلسات مرتبط با سازمان 
دامپزشکی کش��ور، ایجاد زمینه های تفاهم با انجمن صنایع فرآورده های 
لبنی، تفاهم نامه با گمرک ها و س��ازمان اس��تاندارد، تفاهم نامه با بازرگانی 
دولتی ایران، تفاهم نامه با سازمان استاندارد به منظور هماهنگی و کاهش 
موازی کاری در زمینه نظارت بر فرآورده های آرایش��ی بهداش��تی و مواد 

خوراکی آشامیدنی با حضور نمایندگان سازمان استاندارد.
 تهیه و ابالغ دس��تورالعمل کمیته مشاورین استانی و بازنگری و اصالح 
چندین دس��تورالعمل که از جمل��ه آن می توان به اصالح دس��تورالعمل 
سردخانه های مواد غذائی، دستورالعمل شناسه نظارت بر مشاغل خانگی 
و اص��الح ضواب��ط مواد غذایی و ضواب��ط ورود مواد اولیه و فرآیند ش��ده 

محصوالت غذایی و آشامیدنی نام برد.
 نمونه برداری ه��ای مش��ترک با س��ازمان دامپزش��کی کش��ور و ابالغ 

دستورالعمل جدید در مورد فرآورده های گوشتی

حمایت از تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی
 اق��دام به صدور مجوز واردات باقیمت پایه پایین تر به واردکنندگان 
به منظور کاهش قیمت اس��تنت های قلبی برای بیماران که در نتیجه 

شاهد کاهش ۵۰ درصدی قیمت این محصول در بازار هستیم.
 س��اماندهی امر توزیع و ابالغ رس��می س��ود قانونی ب��رای فروش 

تجهیزات و ملزومات پزشکی به مراکز مجاز عرضه
 تسهیل و تس��ریع در صدور پروانه های تولید به منظور ایجاد انگیزه 
در تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی ضمن رعایت ضوابط و مقررات و 
کاهش زمان صدور ب��ه ۳ روز. همچنین به منظور حمایت از تولیدات 
داخلی، در صورت رفع نیاز کش��ور، از صدور مج��وز واردات محصول 

مشابه خودداری می شود.
  در راستای در دسترس بودن تجهیزات پزشکی، طرح ثبت تجهیزات 
پزشکی به منظور تسریع و تسهیل در صدور مجوزهای واردات و ترخیص با 

تعبیه نیازهای زیرساختی و نرم افزاری آن در حال انجام است.

تخصصی  
فصلنامه
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secand season

 تغذيه
بالينى

 چرا بیمه ها، فرموله ها را تحت
پوشش قرار نمی دهند

دکتر سيد حسين اردهالى

 شاخص های وضعیت تغذيه ای
Critically ill در بیماران
 دکتر فرشاد هاشميان،دکتر مهديه

رحمانى

تغذيه حمايتی
دکتر محمدمهدى قيامت

مقايسه تغذيه انترال و پارنترال
دکتر علي امير سوادکوهي

تغذيه بالینی
دکتر منصور رستگار پناه



؟ آقای دکتر بحث ما متمرکز بر غذاهای فرموله ای است که برای 
برخی بیماران تجویز می ش��ود. لطفًا تعریف علمی و مشخصی از 

این نوع غذاها بفرمایید.
 به طورکلی باید بگوییم که توجه به تأمین نیازهای تغذیه ای بیماران 
بستری شده در بیمارستان و علی الخصوص در بخش های مراقبت های 
ویژه از اهمیت زیادی برخوردار است. بیمارانی که در شرایط بحرانی 
)به دلیل ش��دت بیماری و پیچیدگی مراقبت( در بخش آی س��ی یو 
به سر می برند، نسبت به سایر بیماران به سوءتغذیه مستعدتر هستند. 
درواق��ع جراحی هرچقدر موفق و کادر درمانی هرچقدر هم ورزیده 
باشند، بازهم ممکن است به علت حمایت های تغذیه ای نامناسب و 

ضعیف، اثر درمانی مناسبی در برنداشته باشد.
برای ما این نکته مهم اس��ت که بیمار خ��ودش بتواند غذا بخورد 
که اگر در ش��رایطی باشد که امکان تغذیه دهانی داشته باشد این 
بهتری��ن گزینه خواهد بود؛ اما در ش��رایطی که این امکان برای او 
میسر نباش��د تغذیه از طریق لوله ای انجام خواهد شد که اکثراً از 

دهان و بینی داخل معده گذاشته می شود.
غذاهای فرموله از فرمول های از پیش تعیین شده تشکیل شده است 
و عمدت��ًا برای خوراک بیمارانی اس��ت که ق��ادر به خوردن مواد 
غذایی و بلع نیس��تند یا به دالیل مختلف ازجمله احتمال آلودگی 
و ع��دم امکان تنظیم دقیق ریزمغذی ه��ا در غذا، مصرف غذاهای 

آشپزخانه ای برای آن ها توصیه نمی شود.
 همان طور که گفتم در این روش مواد غذایی و آب موردنیاز بدن 
به صورت مایع یکدس��ت و هموژن در حجم و زمان های مشخص 
ک��ه اصطالحًا »غذای فرموله« نامیده می ش��ود ب��ا لوله و از طریق 
بینی وارد دستگاه گوارش بیمار شده و به این صورت مواد مغذی 

ضروری و موردنیاز بیمار تأمین می شود.
نوع ترکیبات موجود در این غذاها بس��تگی به ش��رایط بیمار دارد 
و بر اس��اس تنوع بیماران و ش��رایطی که دارند باهم فرق می کند. 
در واقع فرمول ها از قبل تهیه می ش��وند و به عنوان فرموله های پایه 
یا استاندارد که میزان کالری و قند و چربی و ریزمغذی های آن ها 

مشخص و معین است در دسترس هستند.
؟ چرا تأکیددارید که غذاهای آشپزخانه ای برای بیماران آی سی 

یو توصیه نشود؟
 محلول های تغذیه ای دست ساز که غالبًا از سوی همراهان برای 
بیماران بس��تری در ICU و بخش مراقبت های ویژه تهیه می شود، 
در مقایسه با »غذای فرموله« ازنظر مواد مغذی و همچنین بهداشتی 
در رده پایین تری قرار دارد. ولی در غذاهای آشپزخانه ای رعایت 
استاندارد بودن و محاسبه کالری عمدتًا لحاظ نمی شود و از طرفی 
 ICU آلودگی محیط تهیه و طبخ اس��ت که به هیچ عنوان برای بیمار

مناسب نیست.
؟ ت��ا چه میزان اس��تفاده نک��ردن از غذاهای فرموله بر س��رعت 

بهبودی بیمار تأثیرگذار است؟
 ICU در ش��رایطی ممکن اس��ت براثر س��وءتغذیه بیماران در 
شاهد بروز عوارضی از قبیل بروز عفونت ها و کاهش پاسخ بیمار 
ب��ه اقدامات درمانی باش��یم. مثاًل اگر فردی دچار س��کته مغزی و 
ضربه مغزی شده است و در ICU نگهداری می شود، اگر از تغذیه 
درست برخوردار باشد امکان بهبودی او افزایش می یابد و برعکس 
اگر از تغذیه نامناس��بی برخوردار باشد و مواد غذایی موردنیاز به 
بدن او نرس��د احتمال التیام زخم ها و بهب��ودی کاهش و احتمال 

مرگ او افزایش می یابد و چه بس��ا بیماران بس��یاری در بخش های 
مراقبت های ویژه و س��ایر بخش ها به دلی��ل دریافت نکردن مواد 
مغذی بدن و همچنین سوءتغذیه جان خود را از دست می دهند که 
این مس��ئله در ICU به دلیل وضعیت حساس و اضطراری بیماران 
بیش��تر اس��ت. به طورکلی رعایت رژیم غذایی وی��ژه هر بیماری 
موجب می ش��ود دس��تگاه های گوناگون بدن از زیان های مصرف 
نامتناس��ب برخی مواد مغذی که براثر تغییرات فیزیولوژیک ناشی 
از بروز بیماری ایجادشده اند، مصون بمانند و در ضمن از مزایای 
مص��رف برخی دیگر از مواد مغذی که به درمان علل و زمینه های 

بیماری کمک می کنند، بهره مند شوند
؟ در م��ورد چگونگی باالنس کال��ری، قند و چربی در فرموله ها 

توضیح بفرمایید.
 به عموم بیمارانی که در ICU بس��تری هس��تند توصیه می شود 
که از غذاهای فرموله اس��تفاده کنن��د؛ البته برای بیماری هایی مثل 
س��وختگی یا بیماران تصادفی یا شکس��تگی های زی��اد یا بیماران 
س��رطانی که نیاز به کالری بیش��تر دارند می��زان کالری در فرموله 
را می ش��ود معین کرد. یا در شرایطی که بیمار در وضعیت خاص 
قرار داشته باش��د طبیعتًا در باالنس کالری یا قند و چربی یا سایر 
ریزمغذی ها و الکترولیت ها تغییراتی داده می شود و یا پروتئین های 

سهل الهضم داده می شود.
؟ از نگاه جنابعالی، فرموله ها غذا هستند یا دارو؟

 در ش��رایط حاد مراقبت های ویژه، حمایت تغذیه ای از دیدگاه 
کادر درمان��ی، همچ��ون تجویز دارو الزامی اس��ت و باید هر چه 
سریع تر بر اس��اس برآوردهایی که با استفاده از فرمول های علمی 
صورت می گیرد، نس��بت به حمایت تغذیه ای از بیمار اقدام شود. 
شاید بتوان گفت که فرموله ها برای بیماران ICU مثل دارو حیاتی 
و ضروری اس��ت. ولی ازلحاظ علمی باید به عنوان غذا ش��ناخته 

شوند.
؟ در این میان جای داروسازان بالینی خالی نیست؟

 داروس��از بالین��ی در تغذیه نق��ش دارد و یک��ی از نقش های 
داروس��از بالینی نظارت بر تهیه فرموله های تزریقی اس��ت که در 
اتاق های ویژه در بیمارس��تان ها تهیه می ش��ود و م��ا به جای اینکه 
در ظ��رف مجزا به صورت قند و چربی و پروتئین داش��ته باش��یم، 
به صورت یک واحد باش��د و با نظارت داروساز بالینی فرایند تهیه 

این فرموله ها انجام بپذیرد.
؟ آیا اس��تفاده از این غذاهای فرموله منجر به کاهش هزینه های 

بیمارستان هم خواهد داشت؟
 بله به طور حتم. ازآنجاکه درروند بهبودی تأثیر بس��یار مؤثری 
دارند، طبیعتًا کاهش طول زمان بستری بیمار در ICU در هزینه های 

بیمارستانی بسیار مؤثر خواهد بود.
؟ در رابط��ه ب��ا تجویز غذاه��ای فرموله مهم ترین دغدغه ش��ما 

چیست؟
 مهم تری��ن موضوع ب��ه بحث هزینه های ریالی اس��تفاده از این 
غذاها برای بیماران برمی گردد. مشکالتی که درراه تجویز غذاهای 
فرموله داریم این است که تا قبل از طرح تحول نظام سالمت این 
هزینه باید توسط بیمار به صورت آزاد پرداخت می شد که به قولی 
پرداخت از جیب بود؛ اما امیدواریم که در طرح تحول نظام سالمت 
این غذاهای فرموله هم در س��بد بیمه ای س��المت قرار بگیرد. در 
حال بررسی و رایزنی با متولیان سالمت هستیم که این اتفاق بیفتد.

را  چ�را بیمه ه�ا، فرموله ه�ا   
تحت پوش�ش قرار نمی دهند

دکتر س�ید حس�ین اردهالی
ف�وق تخص�ص مراقبت ه�ای وی�ژه

عضو هیئت علمی دانش�گاه علوم پزش�کی ش�هید بهش�تی
رییس بخش مراقبت های ویژه بیمارس�تان ش�هدای تجریش
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سوءتغذیه از مشکالت شایع در بیماران بستری در بیمارستان است 
که به ش��کل فراوانی با افزایش مرگ ومیر در ارتباط اس��ت. میزان 
ان��رژی موردنیاز بیماران ICU به بیماری های زمینه ای ش��خص، 
وضعیت تغذیه بیمار قبل از آسیب یا جراحی و میزان استرس وارد 
آمده به بیمار بس��تگی دارد. در مورد این بیماران افزایش مصرف 
اکس��یژن و Resting Energy Expenditure )REE( پیش 
می آید به طوری که REE پیش بینی شده برای این بیماران گاهی تا 

150درصد باالتر از بیماران دیگر است.
 ب��رای ارزیابی وضعیت تغذیه ای بیم��ار از روش های کلینیکی و 
آزمایشگاهی اس��تفاده می ش��ود. در ارزیابی های کلینیکی عمدتًا 
تغیی��رات وزن بیمار، پوس��ت و غش��اء مخاطی )آس��یب به آن ها 
بازگوکننده کمبود ویتامین ها و امالح می باش��ند( میزان زخم ها و 
سرعت بهبودی آن ها و آسیب موردتوجه قرار می گیرند. در ارزیابی 
آزمایش��گاهی برای بررس��ی دقیق وضعیت تغذی��ه ای بیمار باید 
پارامتری بررسی شود که حساسیت باالیی داشته باشد، اختصاصی 
عمل کند و فاکتورهایی غیر از تغذیه روی آن اثر چندانی نداشته 
باش��ند. به طورکل��ی پروتئین های ب��دن به دودس��ته somatic و 
visceral تقسیم بندی می شوند. پروتئین های somatic مجموعًا 
75درص��د از مجم��وع پروتئین ه��ای بدن را تش��کیل می دهند و 
25درص��د باقی مان��ده پروتئین ه��ای visceral هس��تند ک��ه در 
بخش های احشائی و س��رم یافت می شوند. آلبومین، پره آلبومین، 
ترنس��فرین و رتینول بایندینگ پروتئی��ن )RBP( مهم ترین آن ها 
هس��تند که برای ارزیابی وضعیت تغذیه ای استفاده می شوند. این 
پروتئین ها در کبد ساخته می شوند و غالباً منعکس کننده وضعیت 
ساخت وساز کبدی می باشند. در حاالت نارسایی کبدی یا زمانی 
که ورودی مواد اولیه برای پروتئین سازی ناکافی باشد، سطح سرمی 
پروتئین های visceral کاهش می یابد. در حاالتی چون استرس، 
آس��یب و جراحت که منجر به آزاد ش��دن س��یتوکین های التهابی 
 visceral می ش��وند، مواد اولیه تغییر مس��یر داده به جای ساخت
پروتئین ها وارد پروس��ه س��اخت پروتئین های فاز حاد می شوند.

برای ارزیابی آزمایشگاهی وضعیت تغذیه ای در ابتدا از آلبومین استفاده 
می شده است ولی متغیرهای زیادی روی سطح آلبومین اثر دارند. مثاًل 
در دهیدراسیون افزایش کاذب آلبومین و در حالت هایی مثل نارسایی 
کبدی، التهاب، سندرم نفروتیک و سوختگی کاهش آلبومین را داریم. 
آلبومی��ن body pool size بزرگ��ی دارد )5g/Kg-3( و به علت 
نیمه عمر باال )18-21 روز( کاهش میزان آلبومین سرمی تا چند هفته 
بعد از باالنس منفی نیتروژن قابل مش��اهده نیست. به عالوه ازآنجاکه 
آلبومین به عنوان تنظیم کننده فشار انکوتیک در بیماران بستری کاربرد 

دارد، استفاده از آن به عنوان شاخص تغذیه ای جای بحث دارد.
 به همین دلیل عده ای پره آلبومین را به عنوان مارکر انتخابی جایگزین 
آلبومین کردند و این در حالی اس��ت ک��ه پره آلبومین نیز متأثر از 
التهاب اس��ت و در بسیاری از حاالت در کنار پره آلبومین نیازمند 
 C-reactive protein اندازه گیری فاکتورهای التهابی همچون
هس��تیم. میزان پره آلبومین در نارسایی ش��دید کلیوی و مصرف 
کورتیکوستروئیدها و OCP باال می رود و هپاتیت، هایپرتیروئیدی 

و هایپرگالیسمی از عواملی هستند که موجب کاهش آن می شوند. 
از مزای��ای پره آلبومین نیمه عمر کوتاه تر آن )2-3 روز( نس��بت به 
0.01g/( کوچک آن body pool size و )آلبومین )14-20 روز

Kg( اس��ت که در صورت تغییر در تغذیه س��ریع تر دچار تغییرات 
قابل اندازه گیری خواهد شد.

ترنس��فرین با نیمه عم��ر 10-8 روز و body pool size کمتر از 
0.1g/Kg یکی دیگر از مارکرهای سرمی است. ترنسفرین مسئول 
اتصال و انتقال آهن است و در کبد ساخته می شود. از غلظت های 
 mortality و morbidity ترنس��فرین برای پیش بینی می��زان
استفاده می شده است. غلظت های پایین تر از 100mg/dl نشانگر 
 150mg/dl-100 کاهش شدید پروتئین های سرمی است. مقادیر
و 200mg/dl-150 به ترتیب کاهش متوسط و کاهش خفیف را 
نشان می دهند... دراین بین مقدار ترنسفرین به علت درگیری با آهن 
متأثر از مقدار آهن است و کمبود آهن افزایش سطح ترنسفرین را 

به دنبال دارد.
Retinol-Binding Protein)RBP( با نیمه عمر 12 س��اعت 
و 0.002g/Kg body pool size از دیگر پروتئین های س��رمی 
 RPB است که در ارزیابی وضعیت تغذیه بیمار کاربرد دارد. عمده
به حالت کمپلکس PAB، رتینول و RBP موجود اس��ت که در 
کلیه کاتابولیزه می شود و در حالت نارسایی کلیه افزایش می یابد. 
RBP در س��یروز، التهاب، کمب��ود ویتامین A و کمب��ود روی و 

هایپرتیروئیدیسم کاهش می یابد.
در یک مطالعه مقایسه ای بین 4 پروتئین پالسمایی آلبومین کمترین 
thyroxin- حساسیت، ترنسفرین حساسیت متوسط و کمپلکس

 binding prealbumin/retinol-binding protein
TBPA-RBP(( بیشترین حساسیت را نسبت به تغییرات تغذیه ای 
نش��ان دادند. به نظر می رسد حساسیت باالی TBPA و RBP به 
کاهش دریافت پروتئین به علت سرعت باالی تغییر این پروتئین ها 
و محتوای باالی تریپتوفان آن ها است. چراکه تریپتوفان در کنترل 
 TBPA سنتز پروتئین نقش کلیدی دارد. تا جایی که اندازه گیری
و RBP به عنوان متدی برای تش��خیص pre-kwashiorkor و 

early marasmus پیشنهاد شد.
مطالع��ه ای دیگر نش��ان داد RBP و پره آلبومی��ن زودتر از آلبومین و 
ترانسفرین تغییر می کنند و رابطه بهتری با باالنس نیتروژن دارند. اگرچه 
غلظت این پروتئین ها هم متأثر از اس��ترس، اختالالت کلیوی و کبدی 
است اما آن ها حساسیت بیشتری را نسبت به بقیه پارامترها نشان دادند.

همان گونه که اش��اره شد، ازآنجاکه فاکتورهایی غیر از میزان سنتز 
کب��دی همچون اختالالت کلیوی، قلبی، هیدراس��یون، اختالالت 
متابولیتی و بسیاری موارد دیگر در غلظت این پروتئین ها مؤثرند، 
در ارزیابی وضعیت تغذیه ای بیمار بر اس��اس پروتئین های سرمی 
بای��د مجموعه ای از پارامترهای تش��خیصی و اختالالت را مدنظر 
قرارداد. یادمان باش��د تأخیر در رس��یدگی ب��ه وضعیت تغذیه ای 
بیماران به س��رعت باعث کاهش نوتروفیله��ا و بروز عفونت های 
تهدیدکنن��ده حیات خواهد ش��د لذا بایس��تی از اولین س��اعات 
ورود بیم��اران به بخ��ش بحث تغذی��ه آن ها مدنظر ق��رار گیرد.

شاخص های وضعیت تغذیه ای 
Critically Ill در بیماران

دکتر فرشاد هاشمیان - دکتر مهدیه رحمانی
گروه داروسازی بالینی واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد اسالمی
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تغذیه حمایتی  
کدام نوع تغذیه حمایتی باید 

استفاده شود؟

هر زمان که امکان تغذیه گوارش��ی باشد، باید تغذیه از این طریق انجام 
پذی��رد، حتی اگر ان��رژی کافی از این راه تأمین نگ��ردد، حداقل تغذیه 
روده ای )MEN( به میزان 250ml/d در صورت امکان باید تجویز شود.

 تغذی��ۀ روده ای و وریدی، روش های مکمل یکدیگر در تغذیۀ حمایتی 
به شمار می آیند. در صورت ضرورت استفاده از تغذیه وریدی، باید در 

اولین زمان ممکن به فکر جایگزینی آن با تغذیه گوارشی بود.
نکته مهم آن است که برای تغذیه گوارشی باید از محلول های آماده رایج 

استفاده کرد نه از محلول های دست ساز!
ب��رای تغذی��ه وریدی در م��ورد 90 درصد بیم��اران، محلول های رایج 
استاندارد )All-in-one( مناسب هستند لیکن در موارد خاص محلول ها 
باید به وسیله بیمارستان یا داروخانه آماده شوند. در چنین شرایطی بیمار 

باید تحت مراقبت بیشتری قرار گیرد.

م�وارد بررس�ی بالین�ی و ثب�ت اطالع�ات روزان�ه جه�ت پای�ش 
تغذیه درمانی فرآورده های مورداستفاده )روده ای/ وریدی(

 سرعت تجویز محلول های تغذیه ای )روده ای / وریدی(،
 مقدار کلی محلول های تغذیه ای استفاده شده )مقدار/ کالری تام(،

 مقایسه اهداف تغذیه با مقادیر فراهم شده،
 مواد غذایی اضافی خوراکی/ وریدی،

 مایعات اضافی /تعادل مایعات،
 وزن بدن- در صورت امکان.

مزایای تغذیه روده ای
 پیشگیری از آترومی پرزهای دستگاه گوارش از طریق فراهم کردن مواد 
اولیه از راه مجرای گوارش با حفظ س��د مخاطی در برابر میکروب های 

بیماری زا و انتقال میکرو ارگانیسم ها.
،sepsis بهبود ایمنی به عنوان پیشگیری از عفونت و  

  بهبود خون رسانی روده،
  تحریک حرکات دودی مجرای گوارش،

،stress ulcer پیشگیری از 
 کاهش تکثیر و جایگزینی میکروب های بیماری زا،

،Hepatoportal حفظ محور 
 تحریک ترشح هورمون های گوارشی،

 هزینه کمتر در مقایسه با تغذیه وریدی.

رژیم های روده ای خانگی به دالیل ذیل نباید مصرف شوند:
 استریل نیستند،

 کامل نیستند،
 استاندارد نیستند،

 در تمام ساعات شبانه روز در دسترس نیستند،
 پرهزینه و وقت گیر هستند،

 باعث افزایش حجم دریافتی می شوند.

پایداری محلول های کامل:
پایداری، سازگاری و ایمنی میکرو بیولوژیک محلول های کامل صنعتی 
به وس��یله تولیدکنندگان ضمانت ش��ده اس��ت. تولیدکنن��دگان معمواًل 
پیشنهادهایی نیز برای افزودن الکترولیت ها، عناصر کمیاب و ویتامین ها 
ارائ��ه می دهند. در مورد فرمول های سفارش��ی و هرگونه اختالط دیگر، 

پایداری فیزیکی- شیمیایی محلول های کامل باید بررسی شود.

انواع بیماران در معرض خطر تغذیه ناکافی یا سوءتغذیه:
 micro/macro nutrients بیمارانی که قادر به خوردن مقادیر کافی 

نیستند
 بیم��اران در معرض ابتال به اختالالت تغذیه ای ناش��ی از بیماری های 

اختصاصی یا تروما
تذک��ر: مق��دار مورداس��تفاده تابع میزان س��وءتغذیه، وجود و ش��دت 
کمبودهای اختصاصی و توانایی بیمار در برطرف کردن این ش��رایط با 

استفاده از غذاهای معمول است.

بیماران انکولوژی
 کاتابولیسم افزایش یافته،

 بی اشتهایی، جذب و تهوع پس از شیمی درمانی یا پرتودرمانی،
 اختالل حس چشایی.

بیماران گوش و حلق و بینی:
 انسداد نواحی گردنی، حلقی یا مروی به دلیل تومور یا جراحی،

.)Xerostomy( خشکی دهان 

بیماری های مزمن التهابی روده:
 اختالل جذب، اسهال، درد شکم،

 تنگی مجرای گوارش )از رژیم نوشیدنی بدون فیبر استفاده کنید(.

بیماران نورولوژی:
 مثل MS، پارکینسون، میاستنی گراو به دلیل اختالل بلع یا بی اشتهایی.

AIDS/HIV
 اختالل جذب به دلیل عفونت های فرصت طلب روده ای.

بیماران سالمند و روانی:
 بی اشتهایی ناشی از افسردگی، وضعیت اجتماعی یا درد.

نارسائی مزمن کلیه یا بدون همو دیالیز:
 مثال: مکمل های خوراکی حین دیالیز.

قبل از اعمال جراحی:
 اختالل و یا ضعف ناشی از بیماری زمینه ای، جهت تسریع باز توانی.

ضرورت تمرکز بر پوشش بیمه محصوالت فرموله
 با توجه به نقش حمایت تغذیه ای از بیماران در کاهش دوره بس��تری 
آن ها باید از اهرم های الزم برای تسریع دسترسی بیماران به فراورده های 
فرموله بهره برداری صحیح و منطقی شود و در این میان، گسترش پوشش 

بیمه این فراورده ها می تواند یکی از بهترین راهکارها باشد

دکت�ر محمدمه�دی قیام�ت
رئیس انجمن بیهوش�ی  ایران
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مقایسه تغذیه انترال و پارنترال
در گفتگوی اختصاصی با دکتر علي امیر سوادکوهي 

متخصص بیهوشي و فلوشیپ مراقبت هاي ویژه
عضو هیئت علمي دانشگاه شهید بهشتي، رئیس انجمن مراقبت های ویژه ایران

؟ آقای دکتر تفلاوت تغذیه انترال و پارنترال در 
چیسلت و هر کدام در چه شلرایطی بلرای بیمار 

تجویز می گردد؟
 تغذیه انترال به روشی اطالق می شود که مواد 
غذایی از طریق لوله های مخصوص وارد سیسلتم 
گوارش گردد و روش پارنترال به روشلی است که 
ملواد غذایی از طریلق داخل عروقی بله بیماران 
رسانده شلود. در تغذیه انترال لوله استفاده شده 
جهت رسلاندن ملواد غذایی را می تلوان در نقاط 
مختلف سیسلتم گوارش از قبیلل معده و روده از 
طریلق بینی، دهان و یا جراحی قرارداد. در تغذیه 

پارنتلرال که در آن تغذیه از طریق داخل عروقی انجام می پذیرد 
تغذیه از طریق عروق مرکزی یا از عروق محیطی انجام می گیرد.
تغذیله انترال در مقایسله با تغذیه پارنترال ارجحیت داشلته 
و زمانی اندیکاسلیون پیدا می کند که شلخص قادر به خوردن از 
طریق دهان نباشلد، میزان انلرژی که از طریلق دهانی دریافت 
می کنلد نامشلخص و ناکافلی باشلد، سیسلتم گوارش شلخص 
)معلده و روده( کارا باشلد و جایگلذاری لولله نیلز از این طریق 
امکان پذیر باشد. در طی استفاده از تغذیه انترال، غذا را می توان 
به شلکل های متفاوتی به بیمار رسلاند که در این رابطه می توان 
بله روش بلوس که در آن حلدود ۴۰۰ میلی لیتلر محلول غذایی 
را از طریلق لوله هایلی که داخل معده قرارگرفتله در طی ۵ تا ۱۰ 
دقیقله به بیمار می رسلانند و یا تغذیه متناوب کله در آن همین 
حجلم مواد غذایی به همین روش در طی ۳۰ تا ۶۰ دقیقه به بیمار 
رسانده می شود و یا روش های دیگر از قبیل تغذیه مداوم و تغذیه 

چرخه ای اشاره کرد.
گاهی به دالیلی از قبیل عدم کارکرد مناسب سیستم گوارش، 
ناکافی بلودن میزان غلذای مصرفی و کاللری دریافتی از طریق 
دهانی و انترال و سلایر علللی که مانع از دریافلت غذا از طریق 

سیستم گوارش گردد تغذیه پارنترال اندیکاسیون می یابد.
؟ آیا در »آی سی یو« هم از این شیوه ها استفاده می شود؟

  بیمار به دلیل شلرایط حاد و بحراني که به واسلطه اختالل 
در عملکلرد یک یا چندیلن ارگان اصلي بلدن وي ازجمله مغز، 
قللب، ریله، کلیه و ...ایجادشلده، ممکن اسلت نیاز بله مراقبت 
لحظه به لحظه کادر درماني داشته باشد که در این شرایط بیمار به 
بخش مراقبت های ویژه انتقال داده مي شود. همچنین بیمارانی که 
جراحی های سلنگین و وسیع داشته اند نیز گاهی به مراقبت های 
لحظه به لحظله نیازمند هسلتند. آنچه در نوع تغذیه افراد سلالم 
مشاهده شده است بر این نکته داللت دارد که قوای بدنی مناسب، 
سیسلتم ایمنی فعال و هوشیار و نیز دستگاه گوارش آماده سبب 
می شلود که بسلیاری از عوامل بیماری زا که ممکن اسلت همراه 
تغذیه به بدن وارد شوند، مهار شوند، اما در بیماران بستری در آی 
سی یو رعایت اصول بهداشتی در تهیه غذا از حساسیت بیشتری 
برخوردار اسلت. بله همین جهت اسلت که متخصصلان، غذای 
فرموله را در شرایط آی سی یو ترجیح می دهند. مطالعات بالینی 
در سراسلر دنیا بر این موضوع اذعان دارد که حمایت تغذیه ای از 
بیماران بستری در بخش آی سی یو از طریق انتقال غذای فرموله 
به واسلطه لوله )به غیر از شلرایطی که ممنوعیت دارد( بسیار بر 
سلایر روش ها ارجحیت دارد. در واقلع در حالتی که نیاز بیمار به 
انرژی به طور فزاینده ای افزایش یافته، بهترین استراتژی تغذیه ای 
کله می تواند با کمترین عوارض، کنترل شلده ترین مواد مغذی را 

در اختیار بدن بیمار قرار دهد، استفاده از غذاهای 
فرموله اسلت. به این ترتیب تمام مواد غذایی و آب 
موردنیاز، با ارزش غذایی مشلخص و کنترل شده، 
از طریلق لولله و معموالً از راه بینی وارد دسلتگاه 

گوارش بیمار می شود.
؟ اسلتفاده از این غذاهای فرموله چه تاثیری بر 

مطلوب شدن شرایط مراقبت های ویژه دارد؟
 اهمیلت تأمیلن مواد مغذی بله میزان کافی 
و به صورت کنترل شلده آن قدر زیاد اسلت که اگر 
به صورتی صحیح انجام شلود می تواند طول مدت 
بستری بیمار در آی سی یو را نیز به طور چشمگیری 
کاهلش دهد. به این ترتیلب عالوه بر کاهش رنلج و محنت بیمار، 
صرفه جویلی زیادی نیلز در هزینه های بیملار و همچنین بودجه 
محدود درمانی کشلور صورت می گیلرد. درواقع با توجه به آنکه 
برای این بیماران، »غلذا درمانی« همچون »دارودرمانی« و انجام 
سلایر مراقبت های درمانی در صدر توجهات کادر پزشلکی قرار 
دارد، ضلرورت برنامه ریلزی، آموزش و فرهنگ سلازی نیز جهت 
تأمین رضایتمندی بیمار، کاهش هزینه های وی و نیز صرفه جویی 

در بودجه محدود درمان، اولویت دارد.
علی رغم آن کله علم روز دنیا، انجام حمایت هلای تغذیه ای را 
بلرای بیمارانی که امکان بلع ندارند و یا از هوشلیاری مناسلبی 
برخوردار نیسلتند، توصیه می کند، گاهی شلاهد آن هستیم که 
هیچ گونه جایگزینی به منظور تأمین مواد مغذی بیمار لحاظ نشده 
اسلت و این به معنای افزایلش احتمال عفونت، کاهش سلرعت 
التیام زخم ها، عدم پاسخگویی بدن به بسیاری از داروها ازجمله 
آنتی بیوتیک ها و درنهایت افزایش مدت بسلتری بیمار و اشلغال 

ماندن تخت های ICU است.
املا متأسلفانه غذاهلای فرمولله ای کله املروزه بلر اسلاس 
اسلتانداردهای جهانلی و با مجوز وزارت بهداشلت وارد کشلور 
می شلوند، فاقد پوشلش بیمه ای هسلتند و ایلن موضوع موجب 
تحمیلل هزینله قابل توجه به بیمار و سللب آراملش و تمرکز از 
خانلواده برخی بیماران می شلود. در حال حاضلر هیچ کمبودي 
درزمینه غذاهلاي فرموله بیماران بخش هاي ویلژه وجود ندارد، 
جز گران بودن این غذاها که بیمه ها مي توانند این مشلکل را حل 

کنند.
؟ در مورد کمبود تخت در بخش های مراقبت های ویژه حرف و 

حدیث زیادی نقل شده است. در این خصوص نظر شما چیست؟
 عللی رغم همه تالش هایی که در نظام بهداشلت و درمان 
کشلور انجام شلده اسلت اما هنلوز موضلوع کمبلود تخت در 
بخش هلای مراقبت های ویژه یک واقعیت غیر قابل انکار اسلت. 
البته برای مطلوب شلدن شلرایط مراقبت های ویژه، مشکل فقط 
کمبلود بودجه برای احداث تخت نیسلت بلکه برخی فاکتورهای 
تأثیرگذار، می تواند روی برنامه مراقبتی در ICU اثر منفی داشته 
باشلد. مدیریت صحیح بخش مراقبت های ویژه، توزیع مناسلب، 
هماهنگلی اورژانس بلا بیمارسلتان، حمایت تغذیه ای مناسلب 
از بیملاران ICU، وجود دسلتورالعمل ملدون و جامع در خصوص 
مقابلله با سلوءتغذیه بیماران، دسترسلی به غذاهلای فرموله و 
فراگیری پوشش بیمه ای آن، حضور پزشک مسئول و مقیم بخش 
مراقبت های ویلژه، آموزش خانواده بیملاران و همکاری خانواده 
بیملار با کادر درمانلی را ازجمله فاکتورهایی برشلمرد که صرف 
نظلر از کمبود تخت می تواند در حل این معضل راهگشلا باشلد.
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از مدت  ها پیش پزش��کان به فکر برطرف کردن 
س��وءتغذیه بیم��اران از راه غیرخوراک��ی بوده  اند و 
ازآنجاک��ه تأمین نیاز ب��دن به کال��ری، پروتئین و 
دیگ��ر مواد مغذی، بدون اینک��ه بیمار را در معرض 
مایعات زیادی و عوارض آن قرار دهند، مقدور نبود، 
روش  های مختلفی برای برطرف کردن این مشکل 
ط��رح گردید؛ و در نهایت در س��ال ۱۹۶۸ میالدی 
برای اولین ب��ار تغذیه وریدی در یک دختربچه که 
تحت عمل جراحی قرارگرفته بود، با موفقیت انجام 

گرفت.
تغذیه وری��دی یکی از مهم ترین دس��تاوردهای 
پزشکی قرن بیستم محسوب می شود زیرا بسیاری از 
بیماران در معرض سوءتغذیه را نجات داده و نشانگر 
توجه علم پزشکی به تغذیه است. در حقیقت تغذیه 
وریدی روش��ی است که مواد مغذی موردنیاز بیمار 
بدون اس��تفاده از مجاری گوارشی به طور مستقیم 

وارد عروق وریدی فرد می شود.
وقتی تغذیه از راه دهانی به تنهایی کافی نباشد، 
س��یر تغذیه  ای دیگ��ری باید در نظر گرفته ش��ود. 
راهنماه��ای منتشرش��ده انجمن تغذی��ه تزریقی و 
روده  ای آمریکا )ASPEN( مجموعه  های بالینی را 
ارائه می  کند، هدف م��ا در تغذیه بیماران، برقراری 
تعادل نیتروژنی )اختالف ورودی و خروجی نیتروژن 
بدن(، رس��اندن کالری و پروتئین کافی برای التیام 
بافت  ها و پیش��گیری از عوارض س��وءتغذیه )مانند 

نارسایی ریوی، بروز عفونت ها و ...( است.

ارزیابی بیمار
میزان بروز سوءتغذیه در میان بیماران بستری در 
بیمارس��تان ها بیش از ۵۰ درصد گزارش شده است. 
حتی در بهترین مراکز درمانی مشکل تغذیه بیماران 
وج��ود دارد. بدون تردید س��وءتغذیه باعث کاهش 
برون ده قلبی، افزایش نارس��ایی تنفس��ی، افزایش 
خطر عفونت و کاهش ترمیم زخم  ها ش��ده و طول 

مدت بستری را افزایش می  دهد.
ارزیابی وضعیت تغذیه ای یک بیمار امکان آنالیز 
ترکیب ب��دن و ارزیابی عملک��رد فیزیولوژیک او را 
می  دهد. یک چنین ارزیابی در تعیین وجود و شدت 
سوءتغذیه یا ریس��ک ایجاد سوءتغذیه مهم است و 

بنابراین لزوم و پشتیبانی تغذیه  ای را معلوم می  کند. 
ارزیابی باید شامل بررسی چند فاکتور باشد و نباید 

فقط به یک مورد تکیه کند.
الف( سابقه تغذیه  ای

اجزای سابقه تغذیه  ای عبارت اند از:
تاریخچه پزش��کی، بیماری  های مزمن، س��ابقه 
جراحی، س��ابقه مشکالت روانی، وضعیت اجتماعی 
�، اقتص��ادی، س��ابقه مش��کالت گ��وارش )تهوع، 
استفراغ، اسهال(، سابقه گرفتن رژیم برای کاهش یا 
افزایش وزن، سابقه نداشتن تحمل  غذایی یا ترجیح 

غذاهای خاص و داروهای مصرفی.
ب( سابقه وزن

وزن و س��ابقه وزن در ارزیابی وضعیت تغذیه  ای 
مهم اس��ت. کاه��ش وزن نش��انه  ای از انرژی منفی 
و تعادل پروتئینی منفی اس��ت و ب��ا نتایج درمانی 
نامطلوب در بیماران بستری همراه است. کاهش وزن 
غیر داوطلبانه بیش از ۱۰ درصد در بیماران نش��انه 
واضحی از سوءتغذیه اس��ت. برای ارزیابی تغییرات 
وزن می توان بررس��ی نمود که بیمار در حال حاضر 
چه نس��بتی از وزن ایده آل خود را دارد. البته یک 
روش بهتر، مقایس��ه وزن فعلی بیمار با وزن معمول 
بیمار )Usual weight( اس��ت. با استفاده از این 
شیوه، بیمار چاقی که وزن ازدست داده، ممکن است 
زیر ۹۰ درصد وزن معمولی باشد )کاهش وزن بیش 
از ۱۰ درصد( و در ریسک سوءتغذیه باشد. همچنین 
مهم است که تعیین شود که تغییرات وزن طی چه 
مدت زمانی رخ داده است. کاهش وزن غیر داوطلبانه، 
ش��دید محسوب می  شود. اگر بیش از ۵ درصد وزن 
معمولی طی یک ماه یا بیش از ۱۰ درصد طی ۶ ماه 
باش��د. الگوی کاهش وزن هم مهم است؛ اگر ادامه 
داش��ته باشد، خطر جدی تر است. افزایش وزن پس 

از یک کاهش شدید، نشانه مثبت است.
ج( معاینه فیزیکی

معاینه فیزیکی ممکن است نشانه  های کمبودهای 
تغذیه  ای را آش��کار کند که نیاز به ارزیابی بیشتری 
دارد. شواهد از دست دادن عضله و چربی )از دست 
دادن چربی زیرپوست و عضله در شانه   ها(، به راحتی 

قابل مشاهده است.
د( غلظت سرمی پروتئین  ها

تصور می ش��ود غلظت  ه��ای س��رمی پروتئین، 
س��نتز کبدی را که به طور مس��تقیم باوجود توده 
اندام ه��ای احش��ایی در رابطه اس��ت. فاکتورهای 
زیادی س��طح پروتئین س��رمی را تحت تأثیر قرار 
می  دهد. این عوامل ش��امل وضعیت مایع، عملکرد 
کبد و کلیه، اس��ترس های حاد هستند. آلبومین با 
نیمه عمر س��رمی طوالنی )۲۰ روز( و منبع بزرگ 
بدنی )g/Kg ۵-۳ وزن بدن(، یک نشانگر ضعیف 
س��وءتغذیه پروتئین��ی اولیه اس��ت و فقط به طور 
تدریجی با تغذیه مجدد بهبود می  یابد. اگر وضعیت 
بالینی بهتر نش��ود، شاید هرگز بهبودی پیدا نکند. 
بااین وجود، این نش��انگر می  تواند به خوبی ریس��ک 
بیم��اری و مرگ ومی��ر در ف��رد را پیش بینی کند؛ 
بنابراین به شناسایی بیمارانی که مداخله تغذیه ای 
برایش��ان مفید اس��ت کمک می کند. ترانس��فرین 
اگرچه به اندازه آلبومین حس��اس نیست، می تواند 
در پیش بین��ی خطر مفید باش��د. ترانس��فرین به 
دلیل نیمه عم��ر کوتاه تر )۱۰-۸ روز( و منبع بدنی 
کوچک ت��ر )کمتر از mg/Kg ۱۰۰ وزن بدن(، به 
تغییرات تغذیه ای حس��اس تر اس��ت. پره آلبومین 
ک��ه حتی نیمه عمر کوتاه ت��ر )۲ روز( و منبع بدنی 
کوچک ت��ری )mg/Kg ۱۰ وزن ب��دن( دارد ب��ه 
جذب مواد مغذی پاس��خ دهی بیشتری نشان دهد 
و بنابرای��ن در ارزیابی کفایت پش��تیبانی تغذیه ای 
مفیدتر است، اما در پیش بینی مشکالت تغذیه ای 

مفید نیست.
ه( کاهش پاسخ ایمنی

ارتب��اط معناداری بین کاهش در پاس��خ ایمنی 
فرد با سوءتغذیه وی وجود دارد. البته این تست ها 
اگرچ��ه می توانند با س��وءتغذیه تح��ت تأثیر قرار 
گیرند، ولی با جراحی، بیهوش��ی، اس��ترس، زخم، 
اش��عه درمانی، ش��یمی درمانی و اس��تروئیدها هم 
تحت تأثیر ق��رار می گیرند. متأس��فانه پیچیدگی 
عملکرد ایمنی از هرگونه تفس��یر درس��ت اهداف 
ارزیابی تغذیه ای جلوگیری می کند. کاهش جذب 
دهانی و س��وءتغذیه با کاهش عملکرد ماهیچه ای 
کاماًل مرتبط اس��ت. فراهم کردن تغذیه مناس��ب 
می توان��د عملک��رد ماهیچه را در بیم��اران دارای 

سوءتغذیه، بهبود بخشد.

تغذیه بالینی
فرصتی برای مداخالت تغذیه ای بیماران بستری

چگونه مواد مغذی بیمارانی که قادر به خوردن نیستند، تأمین می شود

دکتر منصور رس�تگار پناه،
متخصص داروسازی بالینی  
دانشیار دانشکده داروسازی دانشگاه 
علوم پزشکي تهران
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معایب و محدودیت های تغذیه وریدی:
در گزارش ها متعدد آمده است که راه تجویز وریدی 
معم��والً منجر به ایج��اد خطاهای دارویی بس��یاری 
می شود و بیشترین توجه و دقت را نیاز دارند. بر این 
اس��اس تهیه فرآورده هایی جهت مداخالت تغذیه ای 
طبق اس��تانداردهای جهانی و GMP و در ش��رایط 
اس��تریل ضروری است؛ و باید توسط داروسازان ماهر 

و تحت نظارت وزارت بهداشت تهیه و توزیع شوند.
مشلکالت و محدودیت هلای تغذیله وریدی 

عبارت اند از:
ممکن است باعث آتروفی دستگاه گوارش شود.

ممکن است اختالالت الکترولیتی ایجاد کند
ممکن است باعث افزایش آنزیم های کبدی و ایجاد 

کبد چرب شود.
غیر فیزیولوژیک است.

تغذیه با لوله گوارشی، یک گام به جلو
پیشرفت های پزش��کی باهدف کاهش مدت زمان 
بس��تری، موج��ب مطالعات وس��یعی در ش��یوه های 
کاربردی در بیمارستان در حوزه های مختلف گردید. 
امروزه بر اس��اس مطالعات بالینی، طبیعی ترین روش 
و مفیدترین ش��یوه برای پش��تیبانی تغذیه ای، تغذیه 
روده ای است. این روش هم در بیماران بستری و هم 
بیمارانی که در منزل بس��ر می برند قابل انجام است. 
البته مسلماً برخی از بیماران نمی توانند از طریق لوله 
بینی معدوی یا روده ای تغذیه ش��وند و باید از همان 

طریق وریدی تغذیه شوند.

موارد پشتیبانی تغذیه ای روده  ای
ام��روزه در دنیا تغذی��ه روده ای حت��ي جایگزین 
تغذیه وریدي ش��ده اس��ت چراکه ما هر چه سریع تر 
بتوانی��م روده بیمار را ب��ه کار بگیریم )مگر در مواقع 
خاص( بهتر می توانیم، طول دوره بس��تری را کاهش 
دهی��م. تغذی��ه از راه روده ب��ه دلیل فوای��د درمانی، 
ایمن��ی و اقتصادی )درصورتی ک��ه لوله گوارش بیمار 
بتواند کار کند( می تواند اولین انتخاب درمان باش��د. 
افزایش سطح استرس، ضرورت بیشتری را برای آغاز 
پش��تیبانی تغذیه ای ایجاد می کند. گرسنگی بیشتر، 
ممکن اس��ت کمترین ذخایر موجود را هم تهی کند 

و احتمال ازکارافتادن یک ارگان مهم در بیمارانی که 
دچار سوءتغذیه متوسط رو به شدید هستند، افزایش 
پیدا می  کند. در چنین شرایطی بر اساس شاخص های 
مختلفی نظیر سن بیمار، جنسیت بیمار، وزن بیمار، 
سابقه بیماری، میزان سوءتغذیه، بیماری های زمینه ای 
و ... و با استفاده از فرمول های علمی، نیاز روزانه بیمار 
ب��ه انرژی برآورد می ش��ود. در این میان اس��تفاده از 
محلول های اس��تاندارد که بر اساس مطالعات علمی 
و مطاب��ق فرمول های دقیق تهیه ش��ده اند، در اولویت 
هستند. امروزه دسترسی بیماران به این محلول های 
غذایی که میزان مشخص و متوازنی از مواد مغذی را 
بر اس��اس ارزیابی هایی که از بیمار صورت گرفته در 
اختی��ار وی قرار می دهد، یک��ی از حقوق اولیه بیمار 
محسوب می ش��ود. اصوالً برای تغذیه برخی بیماران 
محدودیت های خاصی وجود دارد. چراکه تنظیم مواد 
موردنیاز برحس��ب حجم و غلظت��ی روزانه را برطرف 
س��ازد و از س��وی دیگر موجب وخامت بیماری های 
زمینه ای نگردد، موضوعی است که از اهمیت ویژه ای 

برخوردار است.

مزایای تغذیه لوله  ای:
مهم ترین محرک برای رشد و ایجاد مخاط روده ای، 
وجود غذا در روده هاست. گرسنگی های حاد و مزمن 
ممکن اس��ت منجر به افزای��ش جایگیری باکتری ها، 
در بیم��اران ب��ا وضعیت وخیم ش��ود. تغذیه تزریقی 
طوالنی مدت قادر به نگه داش��تن مخاط روده نیست 
و در چنی��ن مواقعی آتروفی اتف��اق می افتد. کمبود 
گلوتامین، کتون ها، اس��یدهای چرب با زنجیر کوتاه 
و آس��پارتات که منابع اصلی س��وخت ب��رای مخاط 
گوارشی محسوب می شوند، در تغذیه های تزریقی تام 

ممکن است در آتروفی روده نقش داشته باشد.
تغذیه روده ای، وقتی که بیمار دچار سوءتغذیه شده 
است و قادر به بلعیدن غذای کافی به مدت حداقل ۵ 
روز نیس��ت، موردنظر است. اجماالً دو مزیت عمده را 

می توان در این شیوه برشمرد که عبارت اند از:
به لحاظ کفایت تغذی��ه ای، از محلول های وریدی 

کامل تر است.
ب��ه دلیل اس��تفاده از دس��تگاه گ��وارش به لحاظ 

فیزیولوژیکی طبیعی تر است.

چالش
یک��ی از مهم تری��ن دغدغه ها در رابط��ه با تأمین 
فرآورده ه��ای تغذیه روده ای، ضرورت تحت پوش��ش 
بیمه قرار گرفتن این فراورده ها اس��ت. بهر حال علم 
امروز نشان داده اس��ت که حمایت تغذیه ای از بیمار 
یک موضوع جانبی و حاشیه ای نیست بلکه بخشی از 
فرایند درمان بیماران است. آنچه ضروری است و نباید 
از آن غفل ش��د آن است که دسترسی بیماران به این 
فرآورده ها باید هر چه بیشتر هموار شود و مسلماً تحت 
پوشش بیمه قرار گرفتن آن ها می تواند مشکل بسیاری 
از بیماران را در مواجهه با این فراورده ها برطرف سازد.

آموزش همراه بیمار
همراهان بیمار باید بدانند که فرآورده ها به سالمتی 
و التی��ام بافت ه��ای آس��یب دیده کم��ک می کنند و 
به وس��یله تأمین ریزمغذی های موردنی��از، از کاهش 

بی رویه وزن پیشگیری می شود.
همراه��ان بیمار بای��د بدانند که ای��ن فرآورده ها 
ازنظ��ر م��واد مغ��ذی ت��وازن خیل��ی خوب��ی دارند 
و خیل��ی بهت��ر از غذاهای��ی ک��ه خودش��ان تهی��ه 
می کنن��د باعث بهب��ود وضعیت تغذیه ای می ش��ود.

همراهان بیمار باید بدانند که وجود حساس��یت های 
غذای��ی در بیم��ار در تعیی��ن نوع فرموالس��یون غذا 
اهمی��ت خاصی دارد. ب��ه همین منظ��ور بیمار باید 
اطالع��ات الزم را در اختی��ار کادر درمانی قرار دهد.

غذای�ی  محلول ه�ای  ب�ه  بیم�اران  دسترس�ی 
فرمول�ه که می�زان مش�خص و متوازن�ی از مواد 
مغ�ذی را ب�ر اس�اس ارزیابی های�ی ک�ه از بیمار 
ص�ورت گرفت�ه در اختی�ار وی ق�رار می ده�د، 
یک�ی از حق�وق اولیه بیمار محس�وب می ش�ود.
تغذی�ه  ه�ای  ف�راورده  از  ای  بیم�ه  حمای�ت 
فرمول�ه می توان�د یکی از موثرترین اس�تراتژی 
ه�ای سیاس�تگذاران ح�وزه درم�ان ب�رای رفع 
باش�د. بیم�اران  ه�ای  خان�واده  دغدغه ه�ای 
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Organic Phosphate Solution

Glycophos

Parenteral Phosphate - Necessary Component of

 Nutrition

To overcome the Risk of Calcium phosphate

(Glycophos) Phosphate Precipitation , 

ORGANIC with the intent to remain 

Developted  have been stable even at

 high  concentration

ORGANIC Benefits of

1 ) Avoidance of calcium Phosphate precipitation

2 ) High Concentration ORGANIC salt

3 ) Bio Available 100%

4 ) Preservative Free

5 ) Well tolerated

Glycophos



With 
Fish Oil   

    20%
Lipid Emulsion

•Positive impact on liver cell function and integrity

•Favorable immune and inflammatory response

•Improved Antioxidant ( alpha – tocopherol )Status

•Controlled triglyceride level

•Favourable clinical Outcome 

•Favorable fatty acid pattern

•More similar to human milk vs other lipid emulsions

• Provision of very long-chain polyunsaturated fatty acids (PUFA)

250 ml
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third seasonسالمت

سالمت زنان
دکتر مريم افراخته

تعامل نظام بهداشت و درمان با 
دنیای تغذيه

دکتر سيد ضياءالدين مظهرى

كاربرد گیاهان دارويی در درمان 
التهاب و ورم معده

دکتر پريسا منصورى

عوامل مؤثر در ايجاد مشکالت 
تغذيه ای سالمندان

نازيال امين

ژنتیك و مصرف مکمل ها
پرفسور داريوش فرهود

جراحی كاهش وزن و انواع 
آن ها

دکتر فهيمه سهيلى پور

سايه روشن های تغذيه صحیح 
ورزشکاران

دکتر رضا غياثوند

بررسی میزان كارائی 
مکمل های ورزشی

دکتر محمد صمدى

اقتصاد درمان در مواجهه با 
پرستاران

محمد شريفى مقدم

امید كودكان اتیسم
مهندس ناصر زجاجى

گزارش تصويری اتحاديه 
واردكنندگان مکمل های 

غذايی



سالمت زنان
؟ خانم دکتر، بسیاری از صاحب نظران، سالمت 
زن��ان را بهترین هدیه به خانواده ه��ا می دانند و 
اعتق��اد دارند ک��ه گام نخس��ت ب��رای پرداختن 
به موضوع س��المت خان��واده، توجه به س��المت 
زنان اس��ت. ای��ن ب��اور از کجا نش��أت گرفته و 

چرا س��المت زنان از منظر سیاس��ت گذاران حوزه 
سالمت از زاویه ای خاص موردتوجه قرار می گیرد؟

 در ای��ن خص��وص باید ب��ه چند محور اش��اره کنیم.
 اول اینکه زنان در انجام مسئولیت جهت تأمین بهداشت 
و سالمت جامعه نقش مهم و مؤثری را عهده دار هستند، زیرا 
در بسیاری از جوامع، آنان نه تنها مسئول سالمت خود هستند، 
بلکه بیشترین مراقبت ها را برای سالمت و بهداشت خانواده 
خود انجام می دهند. توجه به سالمت زنان عالوه بر این دلیل 
که تقریبًا نیمی از جمعیت کش��ور را تشکیل می دهند، ناشی 
از این اس��ت که بر اس��اس تحقیق های انجام ش��ده در سه 
دهه اخیر، وضعیت س��المت زنان تأثیر بس��زایی بر سالمت 
فرزن��دان، خانواده، جامعه و محی��ط پیرامون آن دارد. بر این 
اساس چنانچه مشکالتی اعم از سوءتغذیه، کار طاقت فرسا، 
بارداری های غیر ایمن و دیگر مس��ائل فرهنگی و اجتماعی 
مؤثر بر سالمت آن ها نادیده انگاشته شود و سالمتی خانواده 

آنان در کنار س��المتی خودشان دچار آسیب خواهد شد.
 دوم ای��ن ک��ه بس��یاری از عوام��ل بیولوژیکی، 

اجتماع��ی و فرهنگ��ی، زیس��ت محیطی و اقتصادی 
وضعیت سالمت زنان را تحت تأثیر قرار می دهد. 
از طرف��ی زن��ان در مقایس��ه با م��ردان به دالیل 
فیزیولوژیک همانند دوران بارداری، ش��یردهی 
و نیز یائس��گی ش��انس بیش��تری برای ابتال به 
بیماری ه��ا و ناتوانی ها دارن��د. لذا رویکردی 
مبتنی بر ش��واهد جهت مدیریت مسائل مرتبط 

با بهداش��ت باروری، سالمت س��المندی بانوان، 
کنترل بیماری های واگی��ردار و بیماری های مزمن 
در آن ها احساس می ش��ود. حاملگی های ناخواسته 
و جلوگی��ری از س��قط های غیرقانون��ی و خطرناک 
بیانگر نیاز بیش��تر زنان به دسترسی و آموزش است. 
گزارش ها حاکی از آن اس��ت که س��المت زنان در 
س��نین ۱۵ ت��ا ۴۵ س��الگی عمدتًا تح��ت تأثیر نقش 

باروری آنان اس��ت.
 س��وم در روح فداکارانه مادران نهفته است. مادر 
در خان��واده بهترین غذاها را برای فرزندان و همس��ر 
خ��ود تأمین می کن��د و در بس��یاری از مواقع خود از 
مواد مغذی بی نصیب می گردد. گذر از بلوغ، قاعدگی 
و بارداری، ش��یردهی و س��پس یائس��گی، زنان را با 

نیازهای تغذیه ای مختلفی روبرو می کند که توجه نکردن 
ب��ه ای��ن نیازها آن��ان را در معرض ابتال ب��ه اختالالت 
مختلف��ی مانند کم خون��ی، ریزش مو، خس��تگی های 
مزمن، افسردگی، کاهش میل جنسی و پوکی استخوان 

قرار می دهد.
 چهارم در کنار این مسائل یکی دیگر از مشکالتی 
ک��ه زنان و دختران جوان را نیازمند توجه بیش��تر به مواد 
مغ��ذی دریافتی می کند این اس��ت که آن ها برای دس��تیابی 
به تناس��ب اندام دلخواه به ش��دت تالش می کنن��د و به دنبال 
پی��روی از رژیم های غذای��ي کم کالری، س��وءتغذیه یکی از 
بزرگ ترین تهدیدهایی که متوجه س��المت آن ها اس��ت. این 
کمبوده��ا آن ها را با خس��تگی، ضعف جس��مانی و درنتیجه 

بی حوصلگی برای فعالیت های روزانه روبرو می کند.
؟ یکی از مش��کل های ش��ایع در می��ان زنان ایرانی 

مس��ئله کم خونی اس��ت. در این رابطه توضیح بفرمایید.
 کم خون��ی ناش��ی از فقر آه��ن مهم تری��ن اختالل 
تغذیه ای ش��ایع در می��ان کودکان و زنان در س��نین 
باروری در کش��ورهای درحال توس��عه اس��ت. بر 
اس��اس آماره��ای وزارت بهداش��ت، درم��ان و 
آموزش پزش��کی، نزدیک به نیم��ی از زنان ایرانی 
به کم خونی مبتال هس��تند. ضعف جسمانی، نداشتن 
تمرک��ز و بی خواب��ی، تحریک پذیری و س��ردرد، افت 
فشارخون و س��رگیجه، رنگ پریدگی به خصوص در 
دست ها و سطح داخلی پلک، آسیب به پوست مو 
و ناخ��ن و نیز نقص سیس��تم ایمنی از عالئم و 
عوارض کم خونی به ش��مار می روند. البته نوع 
عالئم و س��رعت بروز آن ها به شدت کم خونی 
و س��ن فرد بس��تگی دارد. در کم خونی خفیف، 
فرد از کاهش ق��درت بدنی، تندی ضربان قلب و 
کوتاهی تنفس در حین ورزش ش��کایت دارد؛ اما اگر 
کم خونی شدید باشد، قدرت فرد برای فعالیت بدنی به 
میزان فراوانی کاهش می یاب��د و هر نوع فعالیتی با تنگی 
نفس، تپش قلب، س��ردرد ش��دید و خس��تگی زودرس 
همراه اس��ت.ازجمله عوارض کم خونی در زنان باردار 
ه��م می توان به ضع��ف و ناتوانی بدن��ی، افزایش خطر 
مرگ ومی��ر ب��ه هنگام زایم��ان، افزایش خط��ر تولد نوزاد 
نارس و کم هوش و باال رفتن احتمال سقط جنین اشاره کرد.
اگرچ��ه آه��ن اساس��ی ترین عنص��ر برای ساخته ش��دن 
گلبول های قرمز خون اس��ت، اما مواد مغذی دیگری عالوه 
 ،B۱۲ ویتامین ،B۶ ب��ر آن مانن��د اس��یدفولیک، ویتامی��ن
ویتامین C و پروتئین نیز برای خون س��ازی الزم اس��ت که 
باید روزانه به میزان کافی تأمین شود. در مواردی که ذخایر 

افراخت�ه دکت�ر مري�م 
 متخصص زنان و زايمان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
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آهن بدن کاهش یافته اس��ت، معم��والً تأمین آن از طریق برنامه 
غذایی کافی نبوده و اس��تفاده از مکمل های دارویی مناس��ب و 
کم عارضه ضرورت دارد. اس��تفاده از یک مکمل اس��یدفولیک 
نی��ز برای همه زنانی که قصد بارداری دارند، توصیه می ش��ود.

؟ یکی از مس��ائلی که متأسفانه زنان ایرانی در رابطه با 
آن دچار فقر اطالعات علمی هستند موضوع سندرم پیش از 
قاعدگی اس��ت. در این رابطه چه نکاتی به نظر شما اهمیت 

دارد که باید در دس��ترس زنان قرار گیرد؟
 اگرچه بیش��تر زنان تصور مي کنن��د درباره قاعدگي آگاهی 
کاف��ي دارند؛ مواردي هس��ت که اطالعات ایش��ان ازنظر علمی 
چندان مس��تند نیس��ت. یکی از این موضوعات ک��ه معموالً زنان 
تصور می کنند با آن به نوعی باید کنار آمده و مدارا کنند و حتی از 
طرح آن با پزشک متخصص طفره می روند، تحمل دردهای پیش 
از قاعدگی اس��ت که به »س��ندرم پیش از قاعدگی« شهرت دارد. 
مطابق مطالعات انجام گرفته در ایران شیوع سندرم قبل از قاعدگي 

در نزدیک به ۶۰ درصد بانوان گزارش شده است.
درواقع تغییرات هورمون��ي ماهانه در بدن زنان که تخمدان ها 
و رح��م را براي باروري تخم��ک آماده می س��ازد، باعث ظهور 
دوره ای یک یا چند عالمت جس��می مانند درد و تورم س��ینه ها، 
احتباس مایعات در بدن و افزایش وزن و اش��تها، نفخ، خس��تگی 
و کم��ردرد، گرفتگی عض��الت و تغییرات��ي در خلق وخو مانند 
پرخاش��گری، افس��ردگی و زودرنجی می ش��ود ک��ه درمجموع 
س��ندرم پیش از قاعدگی نامیده می ش��ود. از ۷ الي ۱۰ روز پیش 
از قاعدگ��ي یعنی در اواخر فاز لوتئال شروع ش��ده و با خونریزی 
قاعدگي به پایان می رس��د. علت اصلی بروز عالئم PMS هنوز 
مشخص نیست اما نداشتن تعادل میان هورمون های جنسی زنانه 
به ویژه افزایش سطح اس��تروژن، افزایش پروالکتین خون، کمبود 
ویتامی��ن B۶، کاهش یا افزایش پروس��تا گالندی��ن ها و کاهش 
ن��ورو ترانس میترها می تواند از علل بروز این س��ندروم باش��د.
تحقیقات نش��ان می دهند که عوامل تغذیه ای نقش مهمی را 
در تولید و متابولیس��م هورمون ه��ای مختلف و درنتیجه کنترل 
PMS ایف��ا می کن��د. عالوه ب��ر پیروی از یک رژی��م غذایي با 
کاه��ش مص��رف چربی ه��ای اش��باع، نم��ک، کربوهیدرات و 
کافئی��ن، مصرف برخی ریزمغذی ها، امالح معدنی و ویتامین ها 
نظی��ر کلس��یم، منیزی��م، ویتامی��ن B۶، ویتامی��ن E و مصرف 
اسیدهای چرب امگا ۳ تا حد زیادی به کاهش عالئم جسمانی 

و روان��ی پی��ش از قاعدگ��ی کم��ک می کن��د.
؟ در خصوص بهداش��ت باروری چطور؟

 بهداش��ت ب��اروری یعنی س��المت کامل جس��می، روانی و 
اجتماعی اجزاء سیس��تم باروری در سرتاس��ر ط��ول زندگی.بر این 
اساس همه مردم باید قادر باشند زندگی جنسی سالم و رضایت بخش 
داش��ته و بتوانند آزادانه و مسئوالنه در مورد زمان و چگونگی فرزند 
آوری خ��ود تصمیم گیری کنند. همچنین باید از حق دسترس��ی به 
اطالعات، امکانات و کسب باالترین استانداردهای بهداشت باروری 
و جنس��ی نیز برخوردار باش��ند. مس��لماً در دوران جوانی عالوه بر 
آموزش مهارت های ارتقاء سالمتی، باید درزمینه بیماری های مقاربتی 
و آمیزش��ی و بهداش��ت باروری آموزش هایی را به زنان و دختران 
جوان آموخت. ازآنجاکه نوجوانان و جوانان براي حفظ سالمت خود 
و به ویژه در دوران بارداری از اطالعات، تجربه و امکانات کمتري در 
مقایسه با بزرگساالن برخوردار هستند، در معرض خطر بیشتري قرار 
دارند و الزم است تا اهمیت خاصي براي سالمت باروري نوجوانان 
و جوانان در برنامه هاي بهداش��ت باروري و پیشگیري از رفتارهاي 
پرخطر در نظر گرفته شود. ضمن آنکه در خصوص موضوع باروری 
س��الم و ایمن عالوه بر رفع مش��کالت جس��می یا روانی که سبب 
س��ردمزاجی و ناباروری در زنان می ش��ود، توجه ب��ه تأمین برخی 
م��واد مغذی خاص نیز به بهبود توان ب��اروری می تواند کمک  کند.
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بهداشت باروری یعنی 
سالمت کامل جسمی، 

روانی و اجتماعی 
اجزاء سیستم باروری در 

سرتاسر طول زندگی.
بر این اساس همه 

مردم باید قادر باشند 
زندگی جنسی سالم 

و رضایت بخش داشته 
و بتوانند آزادانه و 

مسئوالنه در مورد زمان 
و چگونگی فرزند آوری 
خود تصمیم گیری کنند

توجه به س�المت زنان 
ع�الوه ب�ر ای�ن دلی�ل
 ک�ه تقریب�اً نیم�ی از 

جمعیت کش�ور را 
تش�کیل می دهند، 

ناش�ی از این اس�ت که 
بر اساس تحقیق های 
انجام شده در سه دهه 
اخیر، وضعیت سالمت 

زنان تأثیر بسزایی 
بر سالمت فرزندان، 

خانواده، جامعه و محیط 
پیرامون آن دارد
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؟  آقای دکتر تصور عموم مردم این است 
که علم تغذیه به تنظیم رژیم های درمانی برای 
حفظ سلالمت بدن می پلردازد، می خواهم از 
حضورتان درخواست کنم که در ابتدای گفتگو 
تعریلف جامعی از این علم بلرای ارتباط بهتر 

خوانندگان ما با دنیای تغذیه بفرمایید.
 علم تغذیه مجموعه وسیعی از اطالعات و دانش 
بشری است که به ارتباط بین غذا و سالمتی موجود 
زنده می پردازد و در تعامل مستقیم با علومی مانند 
بیولوژی، بیوشیمی، علوم رفتاری، علوم اجتماعی و 
بهداشت است. این علم به رژیم درمانی، اصول تغذیه 
صحیح، ارزش مواد غذایی و نحوه تغذیه متناسب و 
متعادل برای حفظ سالمت بدن می پردازد. علم تغذیه 
فرآیندهای��ی را که باعث هضم، ج��ذب و دفع مواد 
غذایی می شود را بررسی و همچنین نوع رژیم غذایی 
الزم در بیماری ه��ای مختلف را مش��خص می کند، 
چ��ون در برخی از بیماری ه��ا، بعضی از مواد غذایی 
باید حذف شده یا بیشتر استفاده شود. مانند بیماری 
گواتر که از کمبودید ایجاد می ش��ود. البته اصطالح 
رژیم درمانی یا درمان با رژیم )Diet-therapy( به 
معنای اس��تفاده از رژیم غذایی نه فقط برای بیماران 
بلکه برای افراد سالم نیز است. بدین معنی که افراد 
س��الم نیز باید به نوبه خود از رژیم غذایی متناس��ب 
با نیاز خود اس��تفاده کنند تا بدین وسیله از ابتال به 
سوءتغذیه مصون مانده و از سالمت کامل برخوردار 

شوند.
؟ در ایلن صورت باید بگوییلم که نه تنها 
مردم؛ بلکه حتی پزشکان هم به مطالعه علوم 

تغذیه نیاز دارند؟
 بدون ش��ک تش��خیص بیماری مهم ترین و 
اصلی ترین مسئولیت یک پزشک است، اما آیا پزشک 
وقت یا حتی دان��ش الزم را برای تعیین یک برنامه 
غذایی مناس��ب دارد؟ آیا در زمینه احتمال تداخل 
دارو و غ��ذا اطالع��ات الزم را در اختی��ار بیمار قرار 
می دهد؟ به اعتقاد کارشناسان تغذیه، این وظیفه یک 
متخصص تغذیه است که اطالعات فوق را در اختیار 

بیمار قرار دهد؛ به عبارت دیگر هر پزش��کی پس از 
تش��خیص بیماری باید بیمار را به متخصص تغذیه 
ارج��اع دهد تا او با توجه ب��ه نوع بیماری و داروهای 
تجویزش��ده، رژی��م غذای��ی الزم را تعیین کند.یک 
پزش��ک آش��نایی کاملی با غذا و نیازهای تغذیه ای 
ن��دارد چون در طی تحصیل فق��ط ۲ واحد در این 
زمینه می گذراند. برای همین گاهی اوقات داروهای 
تجویزی به علت ایجاد تداخل با هضم و جذب مواد 
غذایی باعث افزایش نیاز به مواد مغذی می ش��وند. 
برای مثال مص��رف داروی های ضد بارداری با تأثیر 
بر متابولیس��م اسیدفولیک س��بب کمبود این ماده 
مغذی می شود و اگر به گنجاندن مواد غذایی الزم در 
برنامه غذایی زنانی که این دارو را مصرف می کنند،  
توجه نشود فرد دچار کم خونی مگالوبالست شده و 
در صورت اقدام به بارداری، احتمال خطر نقص لوله 

عصبی جنین افزایش می یابد.
؟ آقای دکتر درباره ویتامین های موردنیاز 
بلدن توضیلح بفرمایید. اصلوالً چلرا بدن به 

دریافت ویتامین ها نیاز دارد؟
 ویتامین ها ازجمله مواد مغذی بسیار ضروری 
تلق��ی می گردند. ازآنجایی که اغل��ب ویتامین ها به 
میزان کافی در بدن س��اخته و پرداخته نمی ش��وند 
باید از طریق غذاهای مصرفی روزانه به مقدار کافی 
در اختیار س��لول های بدن قرار داده ش��وند. کمبود 
ویتامین ه��ای مختل��ف در بدن، ع��الوه بر تضعیف 
سیس��تم دفاعی بدن عوارضی مثل اختالل رش��د، 
افزایش شانس ابتال به بیماری های مختلف، اختالالت 
پوست و مو، ناباروری و حتی مرگ را موجب می شوند. 
ویتامین ه��ای موردنیاز بدن را می ت��وان به دو گروه 
ویتامین های محلول در آب مانند ویتامین B و C و 
 A، ویتامین های محلول در چربی مانند ویتامین های
D، E و K تقسیم کرد. کمبود دریافت و تخلیه ذخایر 
ویتامین ه��ا به ویژه ویتامین های محل��ول در آب از 
جمله عوارض رژیم های بسیار کم کالری و غیر اصولی 
به شمار می رود. به طورکلی همواره باید تعادل و تنوع 
در مصرف مواد غذایی حفظ شود. فقر هر ماده مغذی 

قبل از اینکه درمان های دارویی 
بـر  حاکـم  فارماکولوژیـی  و 
رونـد معالجات گردد، درمان و پیشـگیریی 
بیماری ها توسـط علما و حکما به وسیله غذا 
صورت می گرفت؛ اما امروز با پیشرفت علم 
پزشـکی و دارو سازی، بسـیاری از بیماران 
درمـان خود را صرفـا در البالی توصیه های 
دارویی جستجو می کنند. حتی گاهی اوقات 
مشـاهده مـی کنیم کـه این معضـل یعنی 
ارجح دانسـتن «رویکردهـای دارو درمانی» 
به«رویکردهای تغذیه محور» گرفتار تصمیم 
سـازان حوزه بهداشـت و درمان و متولیان 
سـالمت نیز شده اسـت. به این جهت و به 
منظور تکمیل مباحـث قبلی با هدف تقویت 
تعامل نظام بهداشت و درمان با دنیای تغذیه  
به سـراغ دکتر سـید ضیاءالدین مظهری-

متخصـص تغذیـه و عضـو هیئت مدیـره و 
نایب رییـس انجمـن علمـی پیشـگیری و 
درمـان چاقی ایران رفته ایـم و در خصوص 
نیازهـای تغذیـه ای بدنمان بـا او به گفتگو 
نشسـته ایم. در البه الی صحبت هایمان به 
برخی دل مشـغولی های مردم نظیر چاقی و 
شـیوه هایی نوین الغری، سلولیت، آرتریت 
روماتوئیـد، گیاه خواری نیز گریـزی زده ایم 
و درنهایـت از اسـتاد در رابطه با مولفه های 
تغذیه ای تقویت کننده سیسـتم ایمنی بدن 
در مواجهه با عوامل سـرطان زا پرسـیدیم.

دکت�ر س�يد ضياءالدي�ن مظه�رى
متخصص تغذيه

چرا تغذیه و روش های غیر دارویی در اولویت است؟

تعامل نظام بهداشت
و درمان با دنیای تغذیه 
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چرا تغذیه و روش های غیر دارویی در اولویت است؟

تعامل نظام بهداشت
و درمان با دنیای تغذیه 

سبب اختالل در عملکردهای مختلف بدن و زمینه ساز 
ابتال به اختالالت مختلف می شود.

ب��ا افزایش میزان نیاز به انرژی و افزایش س��رعت 
رش��د و توس��عه بافت های بدنی در سنین نوجوانی، 
نیاز به ویتامین های مختلف گروه B افزایش می یابد. 
به عنوان مثال نی��از به ویتامین هایی چون B۲ ،B۱ و 
B۳ به علت ایفای نقش در متابولیس��م انرژی در این 
دوران افزایش می یابد. همچنین به علت افزایش سنتز 
بافتی، افزایش تقسیمات سلولی، افزایش خون سازی و 
افزایش سطح متابولیسم بدن در دوران نوجوانی و بلوغ 
 B۱۲ اسیدفولیک و ویتامین ،B۶ نیاز به ویتامین های
در ای��ن دوران افزایش چش��مگیری می یابد. کمبود 
اسیدفولیک در مادران جوان سبب نقص لوله عصبی 
جنین می ش��ود. میوه های تازه و سبزی های برگ دار 
بارن��گ تیره بهتری��ن منبع این ویتامین محس��وب 
می شوند. بیوتین نیز یکی دیگر از ویتامین های گروه 
B است که برای حفظ سالمتی پوست و مو ضروری 
ب��وده و در جلوگیری از بروز افس��ردگی نقش دارد. 
به طورکلی مصرف ویتامین های گروه B نقش مهمی 
در افزایش انرژی، بهبود خلق و خو و افزایش حافظه و 
تمرکز دارد. گنجانیدن مواد غذایی حاوی ویتامین های 
این گروه در تغذیه روزمره در کاهش خستگی و کمک 

به پیشگیری و درمان افسردگی مفید است.
استفاده طوالنی مدت از آنتی بیوتیک ها موجب از 
بین رفت��ن فلور مفید روده بزرگ ش��ده که برخی از 
ویتامین های گ��روه B را تولید می کنند. عدم تأمین 
نیازهای بدن به ویتامین های این گروه سبب اختالل 
در عملکرد مغز، سیستم عصبی و اختالل در سیستم 

خون سازی بدن می شود.
نتایج برخ��ی تحقیقات نش��ان می دهند کمبود 
توأم اسیدفولیک و ویتامین ۱۲B در دوران نوجوانی 

خطر ابتال ب��ه M.S در دوران 
بزرگ س��الی را افزای��ش می ده��د.

؟ آیلا مصلرف بیلش از انلدازه 
ویتامین ها آسیبی به بافت های بدن وارد 

نمی کند؟
 اس��تفاده بیش از نیاز بس��یاری از مواد مغذی 
به ویژه ویتامین های محلول در چربی مانند ویتامین 
A، D و ویتامین E ممکن است عوارض بسیار شدید 

یا مسمومیت های جبران ناپذیری را پدیدار سازد.
؟ کدام یلک از ویتامین هلا می توانند نقش 

آنتی اکسیدانی در بدن ایفا کنند؟
 در بین انواع ویتامین های سیزده گانه، گروهی 
از آنه��ا به عنوان آنتی اکس��یدان و محرک سیس��تم 
 C دفاعی بدن نقش آفرین��ی می کنند؛ مثالً ویتامین
سیس��تم ایمنی را تحریک و مقاومت بدن را در قبال 
انواع بیماری ها به خصوص عفونت ها باال می برد؛ زیرا 
با حضور خود باعث افزایش سرعت عمل سلول های 
بیگانه خوار )ماکروفاژها( برای مقابله با عوامل پاتوژن 
مانن��د قارچ ه��ا، باکتری ها، ویروس ها و س��لول های 
منحرف خودی می شوند. از طرف دیگر این ویتامین با 
خنثی سازی رادیکال های آزاد اگزوژن ناشی از آلودگی 
هوا و مواد ش��یمیایی موجود در غذا و آش��امیدنی ها 
و همچنین رادیکال ه��ای آزاد تولیدش��ده، در روند 
شکس��تن و پیوس��تن مولکول های مختلف در بدن، 
مانع ایجاد صدمات اکسیداتیو می شود. رادیکال های 
آزاد، ات��م یا مولکول های فاقد ی��ک الکترون در مدار 
خارجی خود هستند که بسیار متجاوز و مخرب بوده 
و به س��رعت با ربودن و تأمین الکترون موردنیاز خود 
از س��ایر اتم ها و مولکول های دیگر بدن، یک سلسله 
فعل و انفعاالت زنجیره ای را موجب می گردند که در 
فرآیند خ��ود ضمن تغییر و تبدیل و کاهش فعالیت 

سلول های دیگر ممکن است عوارض 
مخرب��ی را به وجود آورده که یک س��لول 

س��الم و فعال را به طرف س��رطانی شدن سوق 
 E بتاکاروتن و ویتامین ،C دهن��د. عالوه بر ویتامین
نیز ازجمله آنتی اکسیدان های مهم به حساب می آیند.
 E ؟ بنابراین می توانیم بگوییم که ویتامین

نیز تقویت کننده سیستم ایمنی است؟
 به طورکلی مواد مغذی دوس��تدار س��المتی و 
تقویت کننده سیس��تم ایمنی عبارت می باش��ند از: 
کلسیم، آهن و اس��یدهای چرب امگا-۳ فاقد جیوه، 
آنتی اکسیدان ها و فلزات سلنیوم، روی، ویتامین های 
گروه B، E، A، بتا-کاروتن و لسیتین و استیل کولین.
ویتامی��ن E ی��ا آلف��ا توکوف��رول ی��ک عام��ل 
آنتی اکس��یدان قوی تلقی می گردد. یکی از وظایف 
این ویتامین حفاظت از اس��یدهای چ��رب قبل از 
تجزیه آنها در بدن اس��ت و حتی ویتامین A را نیز 
از تجزیه اکس��یداتیو محافظت می نمای��د. از دیگر 
وظایف بسیار ارزش��مند این ویتامین، محافظت از 
دیواره س��لول های قرمز خون اس��ت که نقش غذا 
رسانی و تأمین نیازهای میلیاردها سلول دیگر بدن 
را عهده دار هس��تند. عالوه بر این در فرآیند زنجیره 
تنفسی در درون، میتوکندری ها نیز نقش به سزایی 
 ،E ب��ر عهده دارن��د. از دیگر عملکرده��ای ویتامین
خنثی نمودن فعالیت های آنزیم هایی اس��ت که به 
علت صدمات وارده به بافت های دیگر در بدن تولید 
 E می گردد. ازجمله مس��ائلی که به کمبود ویتامین
نسبت داده ش��ده ولی تاکنون به طور کامالً دقیق از 

در بین انواع ویتامین های 
سیزده گانه، گروهی از آنها به عنوان 

آنتی اکسیدان و محرك سیستم 
دفاعی بدن نقش آفرینی می کنند؛ 

مثاًل ویتامین سیستم ایمنی را 
تحریک و مقاومت بدن را در 

قبال انواع بیماری ها به خصوص 
عفونت ها باال می برد؛ زیرا با حضور 

خود باعث افزایش سرعت عمل 
سلول های بیگانه خوار )ماکروفاژها( 

برای مقابله با عوامل پاتوژن مانند 
قارچ ها، باکتری ها، ویروس ها و 

سلول های منحرف خودی می شوند
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اثب��ات نش��ده  بررس��ی های عمل��ی  طری��ق 
ب��اروری؛  اخت��الالت  از:  عبارت ان��د  اس��ت، 
در  خون س��ازی  در  اخت��الل  س��قط جنین؛ 
دوران کودک��ی و تحلی��ل رفت��ن غدد جنس��ی.

 A همچنین بتاکاروتن نیز پیش س��از ویتامین
یک ماده غیر س��می بوده که برحسب نیاز بدن، به 
ویتامین A تبدیل می ش��ود. ویتامین A در مقادیر 
موردنیاز و متعادل در تشکیل مواد شیمیایی خاص 
برای مقابله با باکتری ها در اشک چشم، بزاق دهان 
و س��ایر مایعات بدن یعنی اولین خط دفاعی علیه 
 A مهاجمان، بسیار تأثیرگذار است. کمبود ویتامین
عالوه بر اختالل در رش��د و تکامل، خشکی پوست 
و مخاط، عدم تطابق چشم در تاریکی )شب کوری( 
و ع��وارض دیگر موجب اختالل در رش��د تیموس 
و کوچ��ک مان��دن این غده، کاه��ش فعالیت های 
س��لول های T و تضعیف کلی سیستم ایمنی بدن 

برای مقابله با عوامل بیماری زای مهاجم می شود.
در سال های اخیر در کشور ما یکی از موضوعات 
چالش برانگیز، موضوع کاهش وزن و تناس��ب اندام 
اس��ت. به نظر ش��ما، کاهش بیش از یک کیلوگرم 

وزن در طول یک هفته درست است یا نادرست؟
متأس��فانه برخی افراد کاهش چن��د کیلوگرم 
از وزن ب��دن و چند س��ایز از دور کم��ر را در طول 
یک هفته، بهترین نتیجه ممکن برای داشتن اندام 
مناسب می دانند درحالی که این یکی از مخرب ترین 
روش های کاهش وزن است. این افراد ازنظر دانش 
تغذیه ای، کاهش وزن صوری را برگزیده اند چراکه 
دیری نمی گذرد که دوباره با بازگشت اضافه وزن و 

ذخیره چربی بیشتر روبرو خواهند شد.
؟ پیروی از این شیوه کاهش وزن، بدن را 

با چه آسیب هایی روبرو می کند؟
 پ��س از مدتی مکانیس��م های حفظ حیات 
ش��روع به فعالیت می کنن��د و به این ترتیب نه تنها 
چربی های بیماری زا سراغ فرد می آیند بلکه ایجاد 
یک محیط اسیدی در بدن، باعث خروج کلسیم از 
استخوان ها و آسیب هایی از این دست می شود. در 
این موارد، شاید فرد در ظاهر با کاهش وزن و سایز 
به دلیل از دست رفتن آب میان بافتی روبرو شود، 
اما واقعیت این اس��ت که با نگاه کردن به چهره او 
اثری جز آزردگی دیده نمی شود. ضمن اینکه زمینه 
ابتال به کم خونی و ریزش مو برای فرد ایجاد خواهد 
ش��د و در آینده ای نه چن��دان دور اضافه وزن قبلی 
بازمی گردد، اما ترمیم و بازسازی و تراکم استخوان 
و عضله ممکن نخواهد بود. جالب اینجاست که فرد 
مجدد به فک��ر کاهش وزن می افتد اما این بار باید 

زحمت بیشتری برای الغر شدن بکشد.
؟ آیا ممکن است شیوه های نوین الغری 
که به گونه های مختلف به وسیله برخی افراد 
سلودجو ارائه می شود، نتیجه سوءاستفاده از 

این باورهای غلط مردم باشد؟
  بله افراد س��ودجو شیوه هایی را تحت عنوان 
رژیم های جادویی و غیراستاندارد معرفی می کنند 
و باوره��ای غلط افراد جامعه و س��هل انگاری آنها، 
ب��ازار کار این اف��راد را داغ می کن��د. حتی گاهی 
گزارش های��ی می رس��د حاکی از اینک��ه در برخی 
مراک��ز درمانی مراجعین متع��ددی یکجا پذیرش 
می ش��وند که بدون هیچ توجهی به سابقه سالمت 
آنه��ا، پیش زمینه های بیم��اری ی��ا داروهایی که 
مصرف می کنند و حتی بدون انجام آزمایش به آنها 

رژیم های الغری داده می شود.
؟ در بین این شیوه های نادرست، بیشتر 

کدام نوع آن به افراد توصیه می شود؟
 معمول ترین آنها این است که رژیمی سرشار 
از چربی و پروتئین بدون بررسی وضعیت جسمی 
افراد، به منظور کاهش وزن به آنها توصیه می شود. 
در این نوع رژیم غذایی به افراد توصیه می شود به هر 
میزان که می خواهند، گوشت، مرغ، تخم مرغ، خامه، 
سوسیس، کالباس و ... مصرف کنند اما منابع حاوی 
کربوهیدرات و قند را به هیچ وجه میل ننمایند. این 
در حالی اس��ت ک��ه با پیروی از ای��ن رژیم الغری 
نادرس��ت، سوخت ناقصی در بدن ایجادشده که به 
ترکیبات کتون تبدیل و مانع جذب اس��ید اوریک 
خواهد شد. انباشت اسید اوریک هم زمینه ابتال به 
نق��رس را در این افراد به وجود م��ی آورد و آنها را 
دچار حمله های نقرس می کند. افزایش ترکیب های 
اوراتی در بدن زمینه ساز ابتال به سنگ های اوراتی 
اس��ت و عالوه بر این ریزش شدید مو و تنفس بد 
بو نیز گریبان گیر فرد می شود. در ادامه این روند و 
در فاصله ای کوتاه، مکانیسم های زنجیره ای بدن این 
افراد به کار می افتد که سبب کاهش متابولیسم پایه 

و تخلیه آب بدن می شود. درنهایت زمانی که فرد با 
وجود این هشدارها به تغذیه خود توجه نمی کند، 
دچار ولع غذا خوردن ش��ده و بدون اراده و کنترل 

شروع به پرخوری می کند.
؟ در دنیا پیروی از این روش های نادرست 

را چگونه ارزیابی می کنند؟
 در دنی��ا کارشناس��ان، افزای��ش یا کاهش 
م��داوم وزن را در اثر اس��تفاده از روش های الغری 
نادرس��ت، به بازی »یویو« تشبیه می کنند و ضرر 
و زیان این کار را بس��یار گسترده تر از آن می دانند 
ک��ه افراد اضاف��ه وزن فعلی خ��ود را حفظ کنند. 
اخت��الالت کب��دی، افتادگی پوس��ت، ریزش مو، 
از بی��ن رفتن ط��راوت بدن، افت قن��د خون، افت 
فش��ارخون و گاه��ی پیش رفتن تا مرز بیهوش��ی 
ازجمله همین ضرر و زیان هاس��ت که ش��یوه های 
نادرست کاهش وزن را برای افراد به وجود می آورد. 
این کاهش وزن س��ریع در ظاهر تحس��ین برانگیز 
اس��ت درحالی که تیشه به ریش��ه سالمت می زند.
؟ منطقی تریلن روش بلرای کاهش وزن 

چیست؟
 چاق��ی و اضاف��ه وزن، پدی��ده ای اس��ت که 
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طی س��ال های طوالنی س��راغ برخی افراد می آید 
چراکه بیش از نیازش��ان انرژی دریافت کرده اند و 
اضافه وزنش��ان ناش��ی از مصرف منابع پروتئینی، 
کربوهیدرات ها، چربی های اش��باع و غیراش��باعی 
اس��ت ک��ه طی چن��د س��ال متوالی در بدنش��ان 
ذخیره شده است. برای از بین بردن این انباشته ها 
هم به صرف زمان نیاز است و باید به تدریج و با توجه 
به سن، جنس و وضعیت جسمانی افراد، روش های 
الغری به کاربرده شود. به عنوان مثال، بهترین میزان 
کاهش وزن در طول هفته و بنا بر ش��رایط هر فرد 
بین ۲۵۰ تا یک کیلوگرم اس��ت و مسلم است که 
مث��اًل کاهش ۲۵۰ گرم وزن در طول هفته بهتر از 
۳۵۰ گرم است زیرا هرچه وزن آرام تر کاسته شود 
تا تمام نیازهای بدن فرد تأمین شود، این فرآیند با 

سالمت و صحت بیشتری طی خواهد شد.
؟ نظرتان درباره داروهایی کاهنده وزن و 
الغری که در ماهواره ها تبلیغ می کنند چیست؟

 آم��ار چاقی در کش��ور ما به وی��ژه در زنان و 
کودکان رو به افزایش اس��ت؛ به گونه ای که بیش از 
نیمی از مردم کشور چاق هستند و اضافه وزن دارند. 
می توانیم بخشی از سنگین شدنمان را گردن سرعت 

زندگی، مصرف غذاهای آماده و بی تحرکی بیندازیم 
که زنگ خطر چاقی و بیماری های ناشی از آن را به 
صدا درآورده است. از طرف دیگر، تب تناسب اندام 
و زیبا شدن نیز دست از سرمان برنمی دارد و همین 
سرعت زندگی این روزهایمان، برخی را به فکر راه 
میان بر الغری می اندازد؛ راه میانبری که یک سوی 
آن، افراد س��ودجویی هس��تند که جیبشان هرروز 
با به خطر انداختن س��المت مردم پرتر می شود و 
یک س��وی آن، افراد زودب��اوری که به دام تبلیغات 
فریبنده ماهواره ای می افتند. سال هاست که وزارت 
بهداش��ت، البته نه به طور مستمر، در مورد عوارض 
استفاده از داروهای الغری و چاقی و حتی کرم های 
چین وچ��روک و کاهش س��ایز و... که در ماهواره و 
سایت ها تبلیغ می شود، هشدار و هر از چند گاهی 
از کشته شدن یا عوارض وحشتناک این محصوالت 
خبر می دهد، اما انگار داس��تان تکراری و غم انگیز 
محصوالت ماه��واره ای و عوارض جبران ناپذیر آنها 
هنوز پایان نیافته اس��ت. )فروردین ماه امس��ال، بنا 
بر اعالم س��ازمان غذا و دارو، ۳ نفر از هم وطنانمان 
براثر استفاده از یک داروی الغری که در شبکه های 
ماهواره ای تبلیغ می شد، جان خود را از دست دادند.(

یک عده سودجو از زودباوری مردم سوءاستفاده 
می کنند و با ترفنده��ای عجیب وغریب میلیاردها 
س��ود هنگفت را با رژیم های آن چنانی و با موادی 
که معلوم نیست محتوای آن چیست با تبلیغات به 
خورد مردم می دهند لذا باید جلوی سودجویان از 
یکجایی گرفته شود و از واردات مکمل های قاچاقی 
که نه تنها توان جسمی افراد و قدرت فکری آنها را 
تقویت نمی کند بلکه موجب ابتالی مصرف کنندگان 
آنها به بیماری های جسمی و ارگانیک و حتی اعتیاد 

می شود؛ گرفته شود.
؟ اجازه دهید مجلدداً بازگردیم به بحث 
ویتامین ها، لطفاً در خصلوص ویتامین ب ۱2 

توضیح بفرمایید.
  کمب��ود ویتامی��ن ب ۱۲ می تواند موجب 
کم خونی، احساس ضعف، افسردگی، زخم دهان و 
زبان، اختالالت روحی، کاهش حافظه، کاهش وزن، 
اخت��الل در راه رفتن و بوی بددهان ش��ود.  کمبود 
این ویتامین در عملکرد کل بدن تأثیر می گذارد و 
انتقال اکسیژن را با کندی مواجه می کند. همچنین 
می تواند موجب ضعیف شدن سیستم دفاعی شود و 
در ریه که در معرض بیماری های میکروبی و قارچی 
است بیماری های ثانویه ایجاد کند. این ویتامین که 
در چرخة تقسیم سلولی و روند رشد تأثیرگذار است 
می توان��د در تولید انرژی و پروتئین نقش داش��ته 
باش��د. همچنین کمبود بلندمدت ای��ن ویتامین 
عملکرد خون سازی را در بدن دچار اختالل می کند.

؟ آیا درسلت اسلت که گیاه خلواران در 
تأمین ویتامین ب ۱2 با مشکل مواجه اند؟

 بل��ه؛ گیاه خواران در تأمی��ن این ویتامین با 
مشکل اساسی مواجه اند چون نمی توانند این مواد 
را از طریق گیاهان به دس��ت بیاورند و ذخیرة این 

ویتامین در بدنشان کم می شود.
؟ وضعیلت این ویتامین در بزرگسلاالن 

چگونه است؟
 در خصوص مش��کالتی که کهن س��االن در 
تأمین این ویتامین با آن مواجه ش��ده اند می توان 
گفت افراد مسن با اس��تفاده بیش ازحد از ملین ها 

با کمبود این ویتامین در بدنشان روبه رو می شوند.
؟ در کودکان چطور؟

 تأمین مقادی��ر کافی ای��ن ویتامین برای 
کودکان و سالمندان اهمیت زیادی دارد و ممکن 
اس��ت فقر این ماده در بدن آنه��ا بر روی جذب 
مواد مغذی دیگر تأثیرگذار باشد. در کودکان به 
علت رش��د س��ریع نیاز به ویتامین ب ۱۲ بیشتر 
اس��ت و این ماده می تواند موجب رش��د جسمی 
کودکان ش��ود. همچنی��ن از تولد ت��ا ۶ ماهگی 
مص��رف این ویتامین توصیه می ش��ود. زنانی که 
قصد دارند بچه دار شوند باید این ویتامین را قبل 
از بارداری تأمین کنند تا در این دوران با مشکلی 

مواجه نشوند.
؟ گریزی هلم به مبحث املالح معدنی 
داشته باشیم. کدام یک از مواد معدنی نقش 

مهم تری در سالمت افراد ایفا می کنند؟
 وج��ود ۱۶ ماده معدن��ی ضروری در رژیم 
غذایی روزمره از اهمیت زیادی برخوردار اس��ت؛ 
اما مواد معدنی مانند کلسیم، منیزیم، آهن، روی 
و س��لنیوم نقش مهم تری را بر عهده دارند. مواد 
معدنی موج��ود در غذاها موج��ب افزایش توان 

یادگیری، 
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تقویت نیروی دفاعی و سرعت بخشیدن به روند 
رشد می ش��وند. گردو، ماهی، مرغ، جگر، گوشت، 
گندم جوانه زده و محصوالت تهیه ش��ده از آردهای 

سبوس دار حاوی این مواد معدنی هستند.
؟ بنابراین بهتر اسلت بحلث را با تمرکز 
بر کلسلیم ادامه دهیم. چه افرادی بیشتر در 

معرض کمبود کلسیم قرار دارند؟
 اغلب پژوهش ها و بررسی های به عمل آمده، 
تحق��ق نیافتن می��زان دریافت کافی کلس��یم را 
در گروه ه��ای مختلف س��نی و در ه��ر دو جنس، 
مخصوصاً در خانم های در ش��رف یائسگی و اغلب 
بانوان یائس��ه که احتیاج بیش��تری به کلس��یم و 
ویتامین D۳ دارند نمایان س��اخته اس��ت و از این 
رو آنهای��ی که درصدد رهای��ی از دور باطل چاقی 
و الغ��ری متناوب یعن��ی فراز و ف��رود وزن خود 
هس��تند ب��ا رو آوردن به منابع حاوی کلس��یم از 
جمله ش��یر و لبنیات کم چرب می توانند با تأمین 
کلس��یم موردنیاز بدن و سایر مواد مغذی موجود 
در شیر و لبنیات مصرفی، به طور سیستماتیک به 
روند کاهش وزن کمک نموده و جهت انرژی های 
دریافت��ی را از انباش��ته ش��دن به ط��رف مصرف 
ش��دن تغییر بدهند. تجربیات به عمل آمده محقق 
س��اخته است که اس��تفاده از منابع حاوی کلسیم 
کم چرب از نوس��ازی و انباشتگی بیشتر چربی در 
بدن جلوگیری نموده و به تدریج موجب کاس��تن 
از میزان چربی ذخیره نیز می ش��وند. بدین جهت 
اس��ت که افراد دچار س��وءتغذیه یا گرسنگی های 
پنهان انواع ریزمغذی های کلیدی )مانند ویتامین 
D۳، کلسیم، آهن، منیزیم، ید و انواع ویتامین های 
گروه B( به س��ختی قادر به کاهش بار چربی های 

خود هستند.
؟ آیا میزان مصرف کلسیم برای زنان در 

دوره بارداری و شیردهی تغییر می کند؟
 استفاده از لبنیات برای دریافت میزان کلسیم 
موردنیاز، ضروری اس��ت. در صورت نداشتن تحمل 
برای مصرف شیر و فرآورده های آن، باید با نظر پزشک 
از قرص های کلسیم همراه با سایر غذاهایی که حاوی 
کلسیم هستند استفاده شود. زنان باردار باید از یک 
رژی��م غذایی متعادل بهره ببرند و هیچ غذایی نباید 
بی دلیل از برنامه غذایی آنها حذف شود. درعین حال، 

نباید در تغذیه خود افراط کرده چون دچار اضافه وزن 
و چاقی خواهند شد.

 در ش��رایطی ک��ه م��ادر در مقاب��ل بعضی از 
غذاها تحم��ل ندارد و مقاوم��ت می کند، می توان 
با بهره گیری از روش های جانش��ینی، مواد غذایی 
دیگری را جایگزین نمود. برای جلوگیری از ابتالی 
م��ادر به پوکی اس��تخوان، کم خونی یا مش��کالت 
دیگر بهتر است مادر از انواع ویتامین های خوراکی، 
مین��رال و آه��ن اس��تفاده نمای��د و حتی االمکان 
هم��ه روزه به م��دت ۵ دقیقه پوس��ت بدن خود و 
به خص��وص دس��ت ها و ص��ورت را در معرض نور 

مستقیم آفتاب قرار دهد.
؟ برخی شلنیده ها حاکی از تأثیر مثبت 
روغن های املگا ۳ و روغن ماهلی بر کاهش 
التهاب های ناشی از آرتریت روماتوئید است. 

آیا این شنیده ها پایه علمی دارند؟
 دقیقاً؛ تأثیر مثبت روغن های امگا ۳ و روغن 
ماهی بر کاهش التهابات ناشی از آرتریت روماتوئید 
موضوع اثبات شده ای است. طی تحقیقات گسترده 
آینده نگ��ر که به طور متوالی در س��ال های ۲۰۰۳ 
تا ۲۰۰۷ به انجام رس��یده، اس��تفاده مناس��ب از 
مکمل های روغن ماهی و اس��یدهای چرب امگا ۳ 
به طور کاماًل چشمگیری س��بب کاهش التهاب و 
تعدیل درد در طول س��ه ماه بع��د از آغاز مصرف 
می گردند. )قابل توجه عزیزان مصرف کننده جهت 
قطع نکردن مکمل به ص��ورت زودهنگام(. در یک 
بررس��ی دیگر ب��ه برنامه غذای��ی مبتالیانی که از 
خس��تگی و درد صبحگاهی مفاصل رنج می بردند، 
روغن های حاوی اس��یدهای چرب امگا ۳ )روغن 
ماهی( یا کپس��ول های حاوی اس��یدهای EPA و 
DHA افزوده شد؛ بدون اینکه از داروهای درمانی 
معم��ول آرتری��ت روماتوئیدها ازجمل��ه ترکیبات 
حاوی اس��تروئیدها استفاده کنند. در چهل درصد 
مبتالیان همی��ن تغییر در تغذی��ه، باعث کاهش 
س��ی درصد درد ش��د؛ لذا به منظور کاهش درد و 
جلوگیری از پیش��رفت تحلیل غضروف و مفاصل، 
مص��رف روزان��ه س��ه گ��رم EPA و DHA برای 
مبتالی��ان به درد ش��دید توصیه می گ��ردد. البته 
به موازات افزایش دریافت اسیدهای چرب امگا ۳، 
کاهش مصرف مواد غذای��ی حاوی یا تولیدکننده 

اس��ید آراش��یدونیک، اثرات درمانی گسترده تری 
خواهد داشت.

؟ چه توصیه ای به این بیماران دارید؟
 بیم��اران مبتالب��ه آرتری��ت روماتوئی��د در 
صورت رعایت نکردن اصول تغذیه مناسب، بیشتر 
در معرض ابتال به بیماری های قلبی و عروقی قرار 
دارند؛ بنابراین به موازات دارودرمانی و فیزیوتراپی، 
ن��وع، کیفیت و کمیت تغذی��ه را نیز باید به عنوان 
یکی از ارکان درمان در نظر داش��ت و توصیه ها را 

جدی گرفت.
 EPA ال��ف( مصرف مرتب کپس��ول های حاوی
ابتدا به مقدار ۹۰۰ میلی گرم و س��پس کاهش آن 
ب��ه ۳۰۰ میلی گ��رم در روز )درصورتی که از طرف 

گروه درمانی توصیه شده باشد(.
ب( در صورت داش��تن اضاف��ه وزن و چاقی به 
هر میزان، باید با بهره گیری از رژیم های مناس��ب، 
متعادل و متنوع، نس��بت به کاهش تدریجی وزن 
اقدام گردد.ج( انجام مرتب ورزش های متناس��ب 
با بیماری، مثل ش��نا و آب درمان��ی )راه رفتن در 
آب(، دوچرخه س��واری و پی��اده روی در هوای آزاد 
و زمی��ن ص��اف و بدون ش��یب )پی��اده روی برای 
اف��راد چاق��ی ک��ه درد یا س��اییدگی زان��و دارند، 
حتی در س��طوح ص��اف نیز توصی��ه نمی گردد(.

د( اس��تفاده از تابش مس��تقیم آفت��اب در حد 
D۳ محدود و مشخص برای تأمین ویتامین

؟ آقای دکتر یکی از دغدغه های خانم ها 
موضلوع سللولیت و چگونگلی مواجهله با 
آن اسلت؛ اما مسئله این اسلت که بسیاری 
از خانم هلا دقیقلاً معنا و مفهوم سللولیت را 
نمی دانند. واقعاً سللولیت چیسلت و چگونه 

ایجاد می گردد؟
 اگر تحت هر ش��رایطی، شخص قادر به دفع 
کامل سموم بدن از قبیل اسید اوریک، اسیدالکتیک 
و اس��ید اکسالیک از طریق دستگاه ادراری، گوارشی 
یا تعریق پوس��تی نباش��د، بافت غبغ��ب، ملتحمه، 
شانه های چاق، س��اق فربه و نشیمنگاه حجیم فرد 
مبتال، جایگاه النه گزینی مواد زائد و سمی می گردد. 
بافت ملتحمه مبتالبه سلولیت از ماده لنفی مملو از 
سموم انباشته شده و مرتباً به وسیله این مواد تحریک 
می گردد. درنتیجه تحریکات متوالی، بافت ملتحمه 
منقبض و از آب میان بافتی انباشته می شود. رفته رفته 
آب تجم��ع یافته جهت خنثی س��ازی و کاهش اثر 
سموم به صورت ماده لزج و نیمه جامدی تغییر شکل 
می دهد و نهایت��اً ادامه این فرآیند، موجب پرخون و 
دردناک شدن بافت ها خواهد شد که روزبه روز شدت 
التهاب و دردناک شدن آن افزایش می یابد. زمانی که 
ش��دت التهاب به اوج خود می رسد، موجبات ظهور 
اسکلروز یا آتروفی بافت فراهم می شود. التهاب بافت و 
اعصاب سمپاتیک چنان انقباضی را ایجاد می کند که 
درد جانکاه ناش��ی از آن فرد مبتال را به آه و فغان وا 
می دارد. متأسفانه، واکنش های پی درپی و زنجیروار راه 
خروج لنف مسدود شده را بسته و مانع از هدایت مواد 

پیش گفت به ارگان های دفعی می گردد.
انباش��تگی س��موم به دام افتاده، ج��دار زندان 
خود را دچار التهاب و اُماس بیش��تر نموده و اقشار 
سفت وس��خت تری را تشکیل می دهد. گرچه این 
بیماری بیشتر در خانم ها امکان ظهور می یابد، ولی 
بی��ن ۲۵ تا ۳۰ درصد از م��وارد بروز آن در مردان 
نیز مش��اهده می ش��ود؛ اما به علت آنکه سلولیت 
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ایجادش��ده در مردان خفیف تر و س��بک تر است، 
کمتر موجبات ش��کوه و ش��کایت آنه��ا را فراهم 

می سازد.
؟ لطفاً بیشلتر در رابطله با احتیاطات و 
توصیه های الزم در بیماری سلولیت توضیح 

بفرمایید
 به طورکلی سلولیت ها، به غیراز سلولیت های 
لگن خاصره، نمی تواند مانند چاقی های پیشرفته، 
سبب عامل خطر جدی برای ادامه زندگی باشد، 
ولی اجماال عوارض آنها عبارت اند از: الف( از دست 
رفتن زیبایی پوست نواحی مبتال. ب( درد و رنج و 
فشارهای عصبی. ج( از همه مهم تر از دست رفتن 
طراوت و ش��ادابی پوس��ت و بروز پیری زودرس، 
به خصوص در افرادی که سلولیت های ایجادشده 
در نواحی گردن و صورت جا خوش کرده باشند.

توصیه های مفید برای حفظ سالمتی و پیشگیری 
از بیماری ها به ویژه سلولیت را می توان در چند 

محور کلی این چنین بیان کرد:
الف( اجتن��اب از مصرف غذاهای س��نگین و 
دیرهضم، گوش��ت های پرچرب، جگر، به خصوص 
جگر مرغ، غاز، اردک و مرغ و خروس های درشت 
و پی��ر، کله پاچه و س��یرابی، مغز، زبان، گوش��ت 
بناگ��وش، روغن های حیوانی، پی��ه خوک و گاو، 
لبنی��ات پرچرب و خامه ای، چاش��نی هایی مانند 
سیرترشی، ش��ورجات و ترش��ی جات، به ویژه از 
نوع غیر خانگی، چیپس، سیب زمینی سرخ کرده 
تهیه ش��ده از بی��رون یا س��یب زمینی های آماده 
فریز ش��ده، انواع شیرینی ها و بستنی های سنتی 
و خامه ای، مش��روبات الکلی، نوشابه های رنگی و 

طعم دار، توتون و سیگار
ب( کاهش مصرف ادویه جات و نمک

ج( کاه��ش دریافت قهوه و چ��ای، پنیرهای 
کهنه، گوجه فرنگی، لیموترش

د( اس��تفاده بیش��تر از غذاهای آب پز، بخارپز 
ی��ا فر پز به جای خورش��ت های پرچ��رب و انواع 
گوشت های س��رخ کرده قرمز و س��فید )ماکیان 
و آبزی��ان( و س��ایر م��واد غذایی سرخ ش��ده در 

روغن های حیوانی یا گیاهی هیدروژنه و جامد.
؟ سرطان هم یکی از نگرانی های امروز 
مردم ما شلده است. لطفاً در رابطه با عوامل 
تضعیف کننلده سیسلتم دفاعلی در قبال 
عوامل سرطان زا و سلول های یاغی توضیح 

بفرمایید.
 تقریباً بالغ بر یک س��وم تمامی سرطان های 
ایجادش��ده در خارج یا داخل دستگاه گوارش در 
ای��ران و جهان علت تغذیه ای دارند. س��وءتغذیه 
و اس��تفاده غل��ط از منابع غذای��ی از عوامل مهم 
تضعیف سیس��تم دفاعی بدن بوده و ناکارآمدی 
عوامل دفاعی نیز زمینه ساز بروز سرطان ها تلقی 
می گردد. برای مثال می توانیم ارتباط بین مصرف 
غذاه��ای دارای چربی های اشباع ش��ده و افزایش 
احتمال بروز س��رطان های روده بزرگ، پس��تان، 
تخمدان و پروس��تات را نام ببری��م و به ذکر این 
نکته بپردازیم که اس��تفاده بی روی��ه از غذاهای 
حاوی نیترات و سایر ترکیبات تغییر شکل یافته 
موجود در مواد غذایی، درصد ابتال به سرطان های 
معده و اثنی عش��ر را افزای��ش می دهد.غذاهای 
نامناس��ب، فاقد ارزش غذایی، پرچرب و مصرف 

الکل موجب می گردد که س��لول های تجس��س 
کنن��ده تش��کیالت ایمنی ب��دن در شناس��ایی 
سلول های بیگانه و خودی، دچار ضعف گردیده و 
درنتیجه حتی در سلول های منحرف و طغیان گر 
بدن پیش��رفت و تکثیر حاصل شود. این سلول ها 
می توانند به صورت وخیم تر و مهاجم تر به سلول ها 
و بافت ه��ای مج��اور حمله ور ش��ده و رفته رفته 
دست اندازی های خود را به اعضای دوردست بدن 
آغاز و آنها را از کار بیندازند. از این نظر شکس��ت 
یا تضعیف سیس��تم ایمن��ی ب��دن نه تنها عامل 
بروز و گسترش س��رطان های مختلف است بلکه 
زمینه س��از هزاران بیماری و ناتوانی نیز به شمار 
می رود. به طور مثال نهایت ضعف و شکست کامل 
سیستم هش��داردهنده بدن تحت تأثیر ویروس 
خاص، بیماری ایدز نامیده می شود که بزرگ ترین 
عامل خطر در تمام جهان تلقی می شود؛ بنابراین 
در جه��ت تقویت نی��روی دفاعی ب��دن و تأمین 
نیازه��ای مس��تقیم و غیرمس��تقیم آن، توجه به 
تغذیه فرد مانند ح��ذف چربی های زائد، کاهش 
چشم گیر مصرف مواد تصفیه شده، ترک سیگار و 
الکل، ایجاد تن��وع و تعادل در غذای روزانه، عدم 
مصرف خودس��رانه هر نوع دارو یا مکمل اهمیت 
به س��زایی دارد. عالوه بر این تغییر روش زندگی 
یعنی دوری جس��تن از غم، اضطراب، استرس و 
افزایش تحرک و فعالیت بدنی نیز توصیه می شود.
به طورکلی عوامل تضعیف کننده سیستم 
دفاعی در قبال عوامل سرطان زا و سلول های 

یاغی عبارت اند از:
الف( اس��تفادة مازاد بر نیاز بدن از مواد غذایی 

انرژی زا و چاقی ها با درجات مختلف،
ب( سوءتغذیه چه به صورت بیش خواری، چه 
به ص��ورت بدخوری و چ��ه به صورت کم خوری و 
تأمین نکردن همه مواد مغذی پنجاه گانه )باوجود 
سیری کامل و رضایت از غذاهای تناول گردیده(،
ج( اس��تفاده از غذاه��ای پرروغن به خصوص 
غذاهای حاوی اسیدهای چرب اشباع شده فراوان.
عوامل تقویت کننده سیستم ایمنی بدن؟
الف. کاهش تدریجی وزن با رژیم های مناسب، 
متعادل و متنوع یا تقویت بنیان بدن در افراد الغر 
که ریش��ه در نوع تغذیه دارد،ب. استفاده از مواد 

غذایی کم چربی و دارای چربی های اشباع نشده،
ج. اس��تفاده از م��واد غذایی ح��اوی فیبرهای 

محلول و نامحلول،
د. استفاده متعادل و متناسب از میوه ها فصل و 
سبزی های پخته و خام در تمام وعده های غذایی،
آنتی اکس��یدان ها  و  ویتامین ه��ا  تأمی��ن  ه. 
بتاکاروت��ن   ،C و   A، E ویتامین ه��ای  مانن��د 
بهره من��د  و  ب��دن  موردنی��از  اس��یدفولیک  و 
ریزمغذی ه��ای  از  دفاع��ی  سیس��تم  س��ازی 
ن��ادر از قبی��ل روی، س��لنیوم، م��س، منیزیوم.

اس�تفاده از لبنی�ات ب�رای دریاف�ت 
می�زان کلس�یم موردنی�از، ض�روری 
اس�ت. در ص�ورت نداش�تن تحمل 
ب�رای مص�رف ش�یر و فرآورده های 
آن، باید با نظر پزشک از قرص های 
کلس�یم همراه با س�ایر غذاهایی که 
حاوی کلسیم هستند اس�تفاده شود. 
زنان باردار باید از یک رژیم غذایی 
متع�ادل به�ره ببرند و هی�چ غذایی 
نبای�د بی دلیل از برنام�ه غذایی آنها 
حذف ش�ود. درعین ح�ال، نباید در 
تغذیه خود افراط کرده چون دچار 
اضاف�ه وزن و چاق�ی خواهن�د ش�د

تقریب�اً بالغ ب����ر یک س�وم تمام�ی 
س�رطان های ایجادش�ده در خ�ارج 
یا داخل دس�تگاه گوارش در ایران 
دارن�د.  تغذی�ه ای  عل�ت  جه�ان  و 
س�وءتغذیه و اس�تفاده غلط از منابع 
غذایی از عوامل مهم تضعیف سیستم 
دفاع�ی ب�دن ب�وده و ناکارآم�دی 
زمینه س�از  نی�ز  دفاع�ی  عوام�ل 
می گ�ردد تلق�ی  س�رطان ها  ب�روز 

مقدار انرژی دریافتی
كالرىمقدار مواد غذايى

145 كيلوكالرىيك شيشه كوچك نوشابه
330-400 كيلوكالرى100 گرم كالباس يا سوسيس

600 كيلوكالرى100 گرم آجيل
315 كيلوكالرىيك برش كيك خامه اى

مقدار انرژی مصرفی در برخی از فعالیت ها

60- 80 كيلوكالرىيك ساعت كار پشت ميز 
100- 200 كيلوكالرىيك ساعت پياده روى
80- 130 كيلوكالرىيك ساعت اطوكشى

300- 600 كيلوكالرىيك ساعت شنا
440- 500 كيلوكالرىيك ساعت دوچرخه سوارى

440- 600 كيلوكالرىيك ساعت دويدن

 تخصصی
فصلنامه

83



 دکتر پريسا منصورى (دکتراى داروس�ازى)

ام��روزه با توجه به عوامل متعددی مانند پرخ��وری، تند خوردن غذا،  

عصبانیت و شوک عاطفی و مصرف داروهای محرک معده مانند انواع ضد دردهای غیر استروییدی، 
س��وء هاضمه و عالئمی نظیر آروغ زدن، س��وزش و درد سر دل، نفخ و حالت تهوع بسیار شایع است.

 دکتر پريسا منصورى (دکتراى داروس�ازى)

ام��روزه با توجه به عوامل متعددی مانند پرخ��وری، تند خوردن غذا، 

عصبانیت و شوک عاطفی و مصرف داروهای محرک معده مانند انواع ضد دردهای غیر استروییدی، 
س��وء هاضمه و عالئمی نظیر آروغ زدن، س��وزش و درد سر دل، نفخ و حالت تهوع بسیار شایع است.

گاز معده موجود در معده اغلب در اثر بلع هوا به خصوص 
در موق��ع غ��ذا خوردن به وجود می آی��د و بهترین روش 
معالج��ه آن صرف غذا بدون عجله و تند نخوردن اس��ت. 
منش��أ گاز موجود در روده ها نیز ع��الوه بر بلع هوا انجام 
تخمیر توس��ط میکروب های موجود در روده و تولید گاز  
در اثر برخی واکنش های ش��یمیایی در روده و هم چنین 
گازهای خون هس��تند ک��ه ممکن به داخ��ل روده نفوذ 
کنن��د. در اغلب بیمارانی که از وج��ود گاز زیاد در معده 
و روده ش��کایت می کنند. حج��م گاز افزایش پیدا نکرده 
اس��ت. بلکه در اثر اختالل در حرکات دودی روده همان 
حجم طبیعی گاز، ق��ادر به عبور معمولی از باال به پائین 

در روده نیست و احساس نفخ به وجودمی آورد.
راه ه��ای مختلفی برای درمان ای��ن عارضه وجود دارد از 
تغیی��ر در نح��وه تغذیه و نوع غذاه��ای مصرفی گرفته تا 
انواع داروهای ش��یمیایی و گیاهی، گیاه درمانی روش��ی 
اس��ت که در آن، بعد از معاینه های پزش��کی و تشخیص 
الزم، از عناص��ر گیاهی با توجه به م��واد مؤثره و خواص 
آن ها، جهت رفع عالئم بیماری اس��تفاده می ش��ود. این 
روش همانن��د ط��ب جدید ب��ه مبارزه با عالئ��م بیماری 
پرداخت��ه و در جه��ت رف��ع آن ها می کوش��د. ازنظر این 
روش درمان��ی، ماده مؤثره گیاهان اع��م از: آلکالوئیدها و 
... می توانند با رفع عالئم بیماری، باعث برگش��ت صحت 
و س��المت به فرد بیمار ش��وند. در حقیق��ت گیاه درمانی 
نوع��ی دارو درمانی اس��ت که در آن به جای اس��تفاده از 
داروهای س��نتتیک شیمیایی از داروهایی با منشأ گیاهی 

استفاده می شود.
در ای��ن مقاله کوتاه به تع��دادی از گیاهانی که به راحتی 
در دس��ترس همه وجود دارد و به کمک آن ها می توان بر 

بسیاری از این عوارض غالب شد می پردازیم.

گیاهان مؤثر در درمان التهاب و ورم معده:
رازیانه: از تخم وبرگ این گیاه می توان به عنوان دم کرده 
اس��تفاده کرد. رازیانه حاوی ماده ای موسوم به »آنتول« 
اس��ت که در تحریک ترش��حات معده و دستگاه گوارش 

نقش دارد. همچنین حاوی اس��ید اس��پارتیک است که 
به عن��وان یک ماده ض��د نفخ عمل می کن��د و به همین 
خاط��ر برخی افراد عادت دارند ک��ه بعد از هر وعده غذا، 

دانه های رازیانه را بجوند.

 نعنا: برگ نعنا به عنوان درمانی مؤثر برای س��وء هاضمه، 
س��وزش س��ر دل، نف��خ و درد معده و دس��تگاه گوارش 
مورداس��تفاده قرار می گی��رد. این گی��اه مفید همچنین 
اش��تها را تحری��ک می کن��د و در درمان حال��ت تهوع و 

سردرد مؤثر است.

زنجبیل: از ۲۰۰۰ سال قبل تاکنون برای درمان تمامی 
اختالالت هضم اس��تفاده می  شده اس��ت. زنجبیل حاوی 
یک ماده فعال به نام »جینجرول« اس��ت که طعم گرم و 
تند این چاشنی را ایجاد می کند و خواص تحریک کننده 
و درمانی دارد. این چاش��نی با بهبود عملکرد آنزیم های 
گوارشی به بهبود عملکرد سیستم هاضمه بدن و کاهش 

نفخ کمک می کند. 

شیرین بیان: قسمت مورداستفاده شیرین بیان ساقه های 
زیرزمینی و ریش��ه های گیاه اس��ت ک��ه دارای ترکیبات 
مختلفی اس��ت. ترکیب موجود در ریشه های گیاه به نام 
اس��ید گلیسریزیک است که پنجاه برابر از شکر شیرین تر 
اس��ت و مقدار آن با توجه به شرایط محیطی و گونه گیاه 
بین ۵ تا ۲۰ درصد اس��ت. اس��ید گلیسریزیک با افزایش 
س��ن گیاه افزایش می یاب��د. طعم عصاره بس��ته به انواع 
مختلف گیاه، متغیر اس��ت؛ مثاًل ش��یرین بیان اسپانیایی 
طعم مالی��م دارد؛ درحالی که ش��یرین بیان یونانی دارای 
طعمی نس��بتاً تلخ اس��ت. عصاره این گیاه حاوی ترکیب 
گلیس��یریزین، اسید گلیس��ریزیک و نمک های پتاسیم و 
کلس��یم است. اس��ید گلیسریزیک و گلیس��یریزین برای 
درمان زخم های گوارش��ی مفید اس��ت. ریش��ه های این 
گی��اه حاوی کومارین، فالون، روغن های فرار و اس��ترول 
گیاه��ی نیز هس��ت. در طب س��نتی از این گی��اه برای 

درمان اسپاس��م عضالت و تورم، برونش��یت، روماتیسم و 
ورم مفاصل استفاده می شود. ریشه شیرین بیان به واسطه 
کاهش ترش��ح اس��ید معده و افزایش ترشحات موکوس 
و بیکربن��ات محافظ باف��ت معده در براب��ر عوامل خطر 
)داروها و استرس( است و از بروز زخم معده و اثنی عشر 

پیشگیری می کند.

ژانسلیان: یا کوش��اد دارای م��اده ای ش��یمیایی به نام 
آماروجنتین، جنتوپیکری��ن، جنتوپیکروزید، جنتامارین، 
جتی س��ین، اس��ید جنتی س��یک و جنتونوسید. کوشاد 
همچنی��ن دارای مقداری تانن، اس��انس، پکتین و چربی 
اس��ت. تقویت کننده معده و بدن است و التهاب روده ها 

را بر طرف می کند.

انیس: یا بادیان رومی ازنظر ترکیبات شیمیایی و از تخم 
بادیان رومی  یا انیس پس از تقطیر اس��انس روغنی فرار 
بس��یار معطری در حدود ۳-۲ درصد وزن تخم به دست 
می آی��د. این اس��انس دارای ماده عاملی ب��ه نام آتنول و 
چاویکول اس��ت. انیس سبز برای تقویت معده، بادشکن، 
مع��رق و محرک معطر و ب��رای رفع دل درد و قولنج داده 

می شود.

نتیجه:
بس��یاری از درمانگران مکات��ب درمانی طبیعی در جهان 
به ویژه مکتب طب س��نتی ایران، بر این باورند که رعایت 
نکاتی س��اده و کاربردی از مجموعه تدابیر حفظ سالمت 
ک��ه در کت��ب و متون قدیم��ی طب س��نتی بارها به آن 
اشاره ش��ده، می تواند تأثی��ر زیادی در کنت��رل و درمان 
بیماری ها داش��ته باش��د. جامعه امروز به بیماری سرعت 
و اس��ترس مبتالس��ت، برای مقابله با عوارض ناش��ی از 
مس��ئله که اغلب مزمن، هزینه بر و طوالنی است می توان 
از گیاهانی که به طور روزمره در دس��ترس ما هس��تند و 
با مصرف آن ها بس��یاری از مش��کالت گوارشی به راحتی 

برطرف می گردند، استفاده کرد.
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کمبود چه ویتامین ها و مواد معدنی در سالمندان مشهودتر است؟
به دلیل تغییرات دستگاه گوارش معموالً ترشح اسید معده کاهش پیدا می کند. کاهش 
 B12 و B6 اسید معده هضم و جذب بعضی از ویتامین ها و امالح مهم ازجمله ویتامین
و اسیدفولیک را دچار اختالل کرده و سالمند را در معرض کمبود آن قرار می دهد. این 
ویتامین ها در تأمین انرژی و حفظ هوشیاری ذهنی، تأمین سالمت سیستم گردش خون 
و تقویت حافظه نقش اساسی دارند. در سالمندان الکلی یا دچار سوءتغذیه کمبود 
ویتامین B1 می تواند وجود داشته باشد. مشکالت دهان و دندان یا مشکالت گوارشی 
سبب استفاده کمتر از میوه و سبزی ها تازه و درنتیجه کمبود ویتامین C می شود. مصرف 
زیاد آنتی بیوتیک ها می تواند در سالمندان کمبود ویتامین K ایجاد کند. کمبود ویتامین 
D ممکن است در سالمندان به ویژه آن هایی که از نور آفتاب دور هستند به وجود آید. 
میزان کلسیم دریافتی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. عوامل متعددی در کمبود کلسیم 
در سالمندان نقش دارند که ازجمله می توان به کاهش میزان جذب روده ای، کاهش 
اسید معده، کاهش کارایی کلیه ها، افزایش متابولیسم استخوان ها، تداخل های دارویی، 
کم تحرکی و عدم تحمل به الکتوز اشاره کرد. کم خونی فقر آهن در سالمندان نسبت به 
افراد دیگر شیوع کمتري دارد اما در سالمندان گیاهخوار و افرادي که تغذیه مناسبی ندارند 
شایع است. کمبود روي در سالمندان به علت مصرف کمتر گوشت ها، کاهش جذب 
روي و برخی تداخل های دارویی که منجر به اختالل در جذب یا افزایش ترشح روی در 
ادرار می شود، شایع است؛ اما ازآنجایی که برخی از عالئم کمبود روي مانند کاهش حس 
چشایی و انواع درماتیت ها شبیه عالئمی است که به طور طبیعی در دوران سالمندي بروز 
می کند، غالباً نادیده گرفته می شوند. کمبود منیزیم نیز که یکی از امالح ضروری در حفظ 
توده استخوانی و عضالنی بدن است، یکی دیگر از مشکالت تغذیه ای در سنین سالمندي 
بوده که در افراد مبتالبه سوءتغذیه و سندرم های سوء جذب بیشتر مشاهده می شود.

مصرف چه گروه های دارویی در سالمندان متداول تر بوده 
و چه تداخل های تغذیه ای ایجاد می کند؟

مصرف همزمان داروهای مختلف در سالمندان بیشتر از سایر گروه های سنی است. 
عالوه بر اینکه این  افراد در مرحله متابولیسم داروها مشکل داشته و اغلب دچار تداخل 
عمل داروها بر یکدیگر می شوند که در برخی موارد نیز ممکن است اثرات سوء جانبی 
به دنبال داشته باشد. همچنین داروها بر روی جذب مواد مغذی و مصرف آن ها توسط 
بدن تأثیر دارند. گروه های داروهایی که بیشتر مورداستفاده قرار می گیرند شامل موارد 

زیر است:
1 – آنتی اسیدها: سالمندان برای درمان مشکالت گوارشی و در اغلب موارد خودسرانه 
 ،B6 از آنتی اسیدها استفاده می کنند. مصرف مستمر این داروها باعث سوء جذب ویتامین
 B12 اسیدفولیک، آهن و فسفر می شود. معموالً سالمندانی که از کمبود ویتامین ،B12
رنج می برند، نسبت به افراد دیگر بیشتر از آنتی اسیدهای بازدارنده های پمپ پروتون 
یا آنتاگونیست های گیرنده 2 هیستامین استفاده می کنند. کمبود ویتامین B12 منجر به 
کم خونی، ضعف و یبوست در فرد شده و می تواند آسیب اعصاب و زوال عقل را به 

دنبال داشته باشد.
2- داروهای ملین: مصرف ملین ها عالوه بر کاهش جذب ویتامین های محلول در چربی 

) A.D.E.K (، باعث دفع الکترولیت ها و کلسیم هم می شود.
3- داروهای کاهنده چربی خون: داروهای کاهنده کلسترول، عالوه بر کاهش جذب چربی ها 

از جذب ویتامین های محلول در چربی، آهن و اسیدفولیک نیز جلوگیری می کنند.
4- داروهای مدر: موجب افزایش دفع پتاسیم و منیزیوم در ادرار و درنتیجه کاهش 

سطح این مواد معدنی در خون می شوند.
5 – داروهای ضد تشنج: سطح اسیدفولیک و ویتامین B12 را کاهش می دهند.

6 – کورتیکو استروئیدها: عالوه بر افزایش مصرف ویتامین D و دفع ادراری 
ویتامین C و روی، موجب افزایش میزان مورد نیاز ویتامین B6 نیز می شوند.

عالوه بر موارد ذکرشده، کاهش چربي و انرژي دریافتي در دوران سالمندي 
می تواند منجر به کاهش دریافت اسیدهای چرب ضروري نیز شده لذا توجه به 
مصرف مکمل های امگا 3 جهت حفظ سالمت قلب و عروق، افزایش توانایی 

ذهنی و کمک به درمان درد و التهاب مفاصل ضرورت دارد.
سرطان  از  محافظت  برای  لیکوپن  مانند  آنتی اکسیدان هایی  مصرف 
باید  چشمی  آسیب های  کاهش  برای  گزانتین  و  لوتئین  پروستات، 
موردتوجه قرار گیرد. یکی دیگر از آنتی اکسیدان هایی که توجه به 
آن در دوران سالمندی بسیار اهمیت دارد کوآنزیم کیوتن است. 
دنبال مصرف  به  افزایش سن،  با  بدن  آنزیم در  این کو  سطح 
استاتین ها، داروهای ضدافسردگی و پروپرانولول، بیماری های 
دیابت،  پارکینسون،  سرطان،  خون،  پرفشاری  قلب،  احتقانی 
کاهش  به  شدت  ایدز  و  بیماری های عضالنی  برخی  پریودنتال،  بیماری های 
می یابد. ازآنجایی که منابع غذایی این ترکیب محدود است، مصرف مکمل های 
کیوتن برای کند کردن روند پیری، افزایش سطح انرژی بدن و بهبود عملکرد 

قلب و عضالت ضروری به نظر می رسد.

عوامل مؤثر در ایجاد 
مشكالت تغذیه اي 

سالمندان چیست؟
با افزایش س��ن همزم��ان با به وجود آمدن برخی تغیی��رات در بدن، 
نیاز به مواد مغذی دس��تخوش تغییراتی می ش��ود. تغذیه مناس��ب 
در دوران س��المندی برای حفظ توانایی ذهنی و جس��می و حفظ توانمندی بدن 
برای مقابله با بیماری های مختلف ضرورت دارد. بیماری های مزمن، بي اش��تهایي، 
نداشتن دندان ، مش��کالت گوارشي و س��وء جذب، تداخل های دارویي، تنهایی 
و ناتوان��ی در تهیه م��واد غذایی، مش��کالت اقتصادی و زندگی در آسایش��گاه، 

باعث می ش��ود س��المندان با کمبودهای خاصی از مواد مغذی مواجه باش��ند.
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پروفس�ور داريوش فرهود
پدر علم ژنتیك ايران

ژنتیك و مصرف مكمل ها
دکتـر فرهود می گوید آنها که همیشـه پـا جای پای دیگران می گذارند، هرگز جای پایی از خود نخواهند گذاشـت. پروفسـور 
فرهـود پـدر علم ژنتیك ایران اسـت، او دکتـرای علوم طبیعی در زمینه ژنتیك و PhD انسان شناسـی را از دانشـگاه ماینس 
آلمان اخذ کرده و درجه پروفسـوری در ژنتیك پزشـکی را از دانشـگاه مونیخ دریافت کرده اسـت. ایشـان بنیان گذار، اسـتاد 
و مدیر گروه ژنتیك انسـانی دانشـکده بهداشت دانشگاه علوم پزشـکی تهران (1352-1382) بوده است. دکتر فرهود غیر 
از زمینه تخصصی در زمینه اخالق نیز فعالیت های متفاوتی داشـته و عضو کمیته «اخالق در ژنتیك پزشـکی» سـازمان جهانی 
بهداشت است. ایشان همچنین نگارش آثاری در زمینه فرهنگ، ادبیات و تاریخ ایران را نیز در دست داشته است. دکتر مدت 
35 سـال اسـت که به طبابت مشغول اسـت و در همین مدت به حدود 76000 زوج از سراسـر دنیا خدمات ارائه کرده است

سرگذشت پروفسور داریوش فرهود

در  ایشان  و  می کنیم  سؤال  خودشان  درباره  دکتر  از   
دنیا  به  تهران  در   ۱۳۱۷ فروردین   ۴ می گوید:  پاسخ 
را در مدارس رهنما، دارالفنون  آمدم. تحصیالت متوسطه 
 ۱۹ و در رشته طبیعی دیپلم گرفتم. در  البرز گذراندم  و 
همزمان  آنجا  در  و  رفتم  آلمان  به  تحصیل  برای  سالگی 
دانشجوی  هم  تحصیل شدم.  به  مشغول  دانشکده  سه  در 
پزشکی بودم، هم دانشجوی ژنتیک انسانی و انسان شناسی 
تحصیل  به  مشغول  روانشناسی  رشته  در  همچنین  و 
و  انسان شناسی  پزشکی،  رشته های  به طورکلی  شدم. 
تشکیل  انسان  برای شناخت  را  جامع  مثلثی  روان شناسی 
صورت  این  به  آلمانی  نفر  سه  من  جزء  به  و  می دهند 
می کردند. تحصیل  رشته ها  این  در  همزمان  به طور 

نقش انسان شناسی در طبابت

او عالوه بر ژنتیک در رشته انسان شناسی نیز دارای مدرک دکتری است. ایشان 
این رشته را پدر تمام علوم می داند که ژنتیک انسانی نیز قسمتی از آن است. وی 
می گوید: پدرم استاد ادبیات و مدرس دانشگاه بود و من نزد ایشان با بسیاری از 
مفاهیم ارزشمند انسانی آشنا شدم. تا مدت ها در دنیا چیزی به نام ژنتیک انسانی 
وجود نداشت و فقط انسان شناسی بود، بخشی از دید عمیقی که من نسبت به 
زندگی پیدا کردم به علت تحصیل در این رشته بود که البته قبل از آن نقشی 
که پدرم در زندگی من داشت نیز بسیار تأثیرگذار بود. نقش انسان شناسی در 
طبابت بسیار زیاد است. چطور می شود برای کسی درمانی تجویز کرد ولی 
به رفاه اجتماعی و سبک زندگی او توجه نکرد؟ بسیاری از بیماری ها حاصل 
مدل تغذیه ای و محل زندگی افراد است که با توجه و شناخت دقیق این 
مدل در زندگی بیماران، می توان بهترین راه درمان را برای آنها تجویز کرد.
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زمان برای مشاوره ژنتیک

به  به موقع  مراجعه  دارد.  اهمیت  بسیار  ژنتیک  مشاوره  برای  زمان 
پزشک برای انجام آزمایش و مراقبت باید مدنظر قرار گیرد. این را 
دکتر فرهود می گوید و ادامه می دهد:   در بعضی از موارد ما توصیه 
می کنیم حتماً پیش از بارداری مشاوره ژنتیک انجام شود. اگر زوج 
یا بستگان نزدیک آنها دارای نوعی بیماری ژنتیکی باشند، انجام این 
مشاوره ضروری است. اگر پدر و مادر، به خصوص مادر در سنین باالتر 
از ۰3 سالگی بخواهند بچه دار شوند، احتمال به وجود آمدن مشکالت 
ژنتیکی بیشتر است. اگر در خانمی سابقه چند سقط یا تولد فرزند 
مرده یا نازایی و ناباروری وجود داشته باشد، الزم است پیش از بارداری 
مجدد، زوج از لحاظ ژنتیکی آزمایش شوند. وجود بعضی بیماری ها 
مانند انواع عقب ماندگی های ذهنی، معلولیت و ناشنوایی در پدر و مادر 
یا خانواده آنها باعث می شود یک مشاوره ژنتیک توصیه شود. همچنین 
در بیماری هایی مانند بیماری های قلبی و عروقی، دیابت، انواع سرطان 
شود. انجام  ژنتیک  آزمایش  باید  پوستی،  و  روانی  بیماری های  و 

دو روی ازدواج فامیلی

شناخته  ژنتیک  بیماری های  علل  از  یکی  فامیلی  ازدواج های 
می شود، دکتر فرهود درباره بایدها و نبایدهای این نوع ازدواج 
روی  هم  و  دارد  روی خوب  هم  فامیلی  ازدواج های  می گوید: 
بیماری خاصی  فامیل  اگر در یک  بد آن است که  بد. روی 
به صورت نهفته در بین اعضای مختلف فامیل وجود داشته 
باشد، بعد از ازدواج فامیلی می تواند در فرزند آنها بروز کند. 
مثاًل نوزادانی که پدر و مادر آنها مبتالبه تاالسمی خفیف 
هستند، کاماًل بیمار خواهد شد. میزان شیوع بیماری های 
ژنتیکی در یک ازدواج خویشاوندی تا 52 درصد افزایش 
پیدا می کند ازدواج های فامیلی یکروی خوب هم دارد و آن 
شناخت خانواده ها از هم و نزدیکی مشخصه های فرهنگی 
زناشویی  زندگی  تداوم  در  می تواند  که  است  اجتماعی  و 

جلوگیری کند و قطعاً بخش کمی از طالق هایی که امروزه 
اتفاق می افتد حاصل این نوع ازدواج است. منتها به شرطی که 

مطمئن باشیم که زمینه بیماری ژنتیک در زوج ها و خانواده های 
سابقه  فامیل  یک  در  وقتی  دلیل  همین  به  ندارد.  وجود  آنها 

بیماری های ژنتیک هست، نیاز به بررسی و مشاوره بیشتری هست.

و  نامدار  چهره های  با  فرهود  داریوش 
همچون  پزشکی  عرصه  در  توانمندی 
دکتر رحمان زاده، دکتر سروستانی، دکتر 
مجیدی، دکتر مجید سمیعی )جراح مغز و 
اعصاب و ساکن آلمان(، دکتر فنایی، دکتر 
بروستانی و دکتر »تینکر ناگل« )برنده جایزه 
است. بوده  دوست  و  همشاگردی  نوبل( 
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معرفی بیماری ژنتیک

مادرزادي  و  اکتسابي  دسته  دو  به  مي توان  را  بیماري ها  کل 
نیست.  ژنتیک  مادرزادي  بیماري هاي  همه  عامل  کرد.  تقسیم 
)مثاًل برخي توسط عوامل خارجي ایجاد مي شود( آنهایی که با 
نقص در محتواي ژنتیکي فرد همراه هستند، چه در سطح ژن و 
چه در سطح کروموزوم، ژنتیکي نام دارند. بیماري هاي ژنتیکي 
ناشي از نقص ژنتیکي هم به تک ژني و چند ژني تقسیم مي  شوند. 
حدود ۹ تا  ۱۰هزار بیماري  تک ژني وجود دارد که از بین آنها 
تشخیص  روش هاي  با  م توان  را  آن  نوع   ۱۵۰ تا   ۱۰۰ حدود 
چندژني  بیماري هاي  تعداد  اما  کرد؛  شناسایي  تولد  از  پیش 
یعني جایي که یک صفت توسط چند ژن منتقل مي شود، بسیار 
دیابت،  مثل  بیماري ها  از  بسیاري  در  ژنتیک  نقش  است.  زیاد 
بیماري هاي  در  حتي  است.  شناسایی شده  غیره  و  فشارخون 
فرد  مي تواند  ژنتیکي  خاص  زمینه  هاي  وجود  هم  ویروسي 
کند. بیماري  آن  شدن  شدیدتر  یا  بیماري  به  ابتال  مستعد  را 

بهترین زمان بارداری بین 2۰ تا ۳۰ سالگی

دکتر فرهود معتقد است بارداری به موقع می تواند از بسیاری از اختالالت 
ژنتیک جلوگیری کند. وی می گوید: بهترین زمان بارداری بین ۰2 تا ۰3 
سالگی است. در بارداری های کمتر از ۰2 سالگی احتمال بروز اختالالت 
ژنتیک بسیار زیاد است و در بارداری های بیشتر از ۰3 سالگی احتمال 
خطر کمک کم بروز می کند. ولی انجام آزمایش و مشاوره ژنتیک 
برای بارداری در هر سنی این محدودیت ها را بسیار کمتر خواهد کرد.

بیشتر  و  دارد  ژنتیک  سابقه  سقط جنین ها  از  کمی  تعداد  اما 
است.  مادران  زندگی  شرایط  و  محیطی  مسائل  در  مشکل 
ایجاد  و  ها  فود  فست  از  مکرر  استفاده  خوراک،  نوع  هوا،  آلودگی 
باشد. داشته  سقط جنین  در  مهمی  نقش  می تواند  استرس 

سالمت با مصرف مکمل ها 
دکتر در بحث تغذیه و نقش آن در درمان بیماری ها نیز صاحب نظر است 
و مقاالتی در این رابطه ارائه کرده است. دکتر فرهود درباره مصرف نکردن 
نوشابه های گازدار و مصرف مکمل ها به جای آن می گوید: خوراک و تغذیه 
است.  تأثیرگذار  بسیار  آن  بروز  و  ژنتیک  بیماری های  روی  بر  مناسب 
مصرف مکمل های غذایی و ویتامین ها در یک فاز از زندگی کمک می کند 
تا اختالالت و کمبودهای بدن را جبران کند. نوشابه های گازدار بزرگ ترین 
دشمن برای سالمتی به شمار می آید که می شود مصرف مولتی ویتامین ها 
را جایگزین آنها کرد. مصرف روزانه قرص های کلسیم، روی، منیزیم و... البته 
تحت نظر پزشک می تواند از بسیاری از بیماری ها پیشگیری کند. در نظر 
داشته باشید مقدار ویتامین ث موجود در یک قرص به مراتب بیشتر از خود 
پرتقال است و از فرم اقتصادی و درمانی موردتوجه قرار می گیرد.همچنین بر 
اساس نظر پزشک معالج، مصرف آنتی اکسیدان ها می تواند عوارض زندگی 
شهر نشینی را کاهش دهد. فراموش نکنید که با افزایش سن همزمان با به 
وجود آمدن برخی تغییرات در بدن، نیاز به مواد مغذی دستخوش تغییراتی 
و  ذهنی  توانایی  حفظ  برای  سالمندی  دوران  در  مناسب  تغذیه  می شود. 
جسمی و حفظ توانمندی بدن برای مقابله با بیماری های مختلف ضرورت 
دارد. مکمل ها فقط برای جوانان نیست. بیماری های مزمن، بي اشتهایي، 
نداشتن دندان ، مشکالت گوارشي و سوء جذب، تداخل های دارویي، تنهایی 
و ناتوانی در تهیه مواد غذایی، مشکالت اقتصادی و زندگی در آسایشگاه، 
باعث می شود سالمندان با کمبودهای خاصی از مواد مغذی مواجه باشند.
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اعم��ال جراح��ی که به منظ��ور کاه��ش وزن در اف��راد چاق 
استفاده می شود ariatric surgery معموالً پس از شکست 
درمان های مرس��وم )رژی��م غذایی و برنامه ورزش��ي( انجام 
می ش��ود تا کاه��ش وزن درازمدت و پایدار را در فرد میس��ر 

سازد.
البته الزم به ذکر اس��ت ک��ه انجام چنی��ن جراحی هایی براي 
تمامی اف��راد چاق توصیه نمی ش��ود، بلکه اف��راد باید داراي 
ش��رایط خاصي باشند که این امر توس��ط متخصصان مربوط 

تشخیص داده می شود.
بر اس��اس یک تعریف، چاق��ی مفرط ب��ه چاقی هایی اطالق 
می ش��ود که در آن شاخص توده بدنی )BMI( فرد مساوی یا 
باالتر از ۴۰ باشد. BMI از حاصل تقسیم وزن بر مجذور قد 
به دس��ت می آید، در این محاسبه وزن برحسب کیلوگرم و قد 

برحسب متر در نظر گرفته می شود.
ع��الوه بر این، بیماران کاندید عم��ل جراحی باید انگیزه الزم 
ب��رای تغییر ش��یوه زندگی خود را با انج��ام ورزش و رعایت 
دقیق رژیم غذایی داش��ته و همچنین از ثبات روانی، حمایت 

خانوادگی و محیط اجتماعی مناسبی برخوردار باشند.
در درمان های جراحی کاهش وزن، هدف اصلی آن اس��ت که 
یا مقدار غذایی را که فرد به راحتی توانایی خوردن آن را دارد 
محدود کند یا جذب غذا و کالری را مهار کند یا هر دو است.

امروزه این اعمال جراحی به سه روش انجام می شوند:
الف- روش های محدودکننده

در این روش ها مواد غذایی دریافتي محدود می شود، بنابراین میزان 
غذای مصرفي کاهش می یابد. روش های محدودکننده، در جذب 
مواد مغذی دخالتي ندارند. امروزه رایج ترین روش محدودکننده 
ی��ا کوچک کنن��ده حجم مع��ده ش��امل روش های زیر اس��ت:

گاستریک باندینگ
Vertical banded gastroplasty )VBG(

Adjustable gastric banding )AGB(
در این روش ه��ا معموالً معده کوچکی ایجاد می ش��ود که از 
طریق مسیر باریکی به معده اصلی مرتبط است و بدین ترتیب 

مقدار مواد غذایي دریافتي کاهش می یابد.
ب- روش های سوء جذب

معموالً ش��امل ایجاد محدودیت و تغییر در دس��تگاه گوارش 
به منظ��ور کاهش جذب مواد مغذی اس��ت و اغل��ب در این 

روش ها بخشی از روده کوچک باي پس می شود.
معم��والً کاهش وزن پایداری به دنبال این روش اتفاق می افتد 
و میزان کاهش نسبت به روش های محدودکننده بیشتر است. 
بااین حال، عوارض بعد از عمل و کمبودهای تغذیه ای ش��دید 

بعدازای��ن روش جراحي گاهی اجتناب ناپذیر اس��ت، چراکه 
ب��ه دنبال آن تغییر در آناتومی و فیزیولوژی دس��تگاه گوارش 
فوقان��ی رخ می دهد. ام��روزه این روش ه��ای جراحي رواج 

کمتري دارد.
ج- روش های ترکیبی

در ای��ن روش ه��ا کاهش وزن با محدود ک��ردن مصرف مواد 
غذای��ی به علت کاهش اندازه مع��ده و نیز کاهش جذب مواد 

مغذی رخ می دهد.
بای پس معده در حال حاضر رایج ترین روش��ي اس��ت که در 
سراسر جهان انجام می شود. این روش ترکیبي از هر دو روش 
محدودکننده و سوء جذب است. محدودکننده به علت ایجاد 
یک معده کوچک با خروجی کوچک اس��ت که با مواد غذایی 
کمی متس��ع شده و احس��اس سیری ایجاد می ش��ود. به دلیل 
برداش��تن قس��متي از روده باریک در این روش، س��و جذب 
م��واد مغذي نیز رخ می دهد. میزان باي پس دس��تگاه گوارش 

تعیین کننده میزان سوء جذب مواد مغذي است.
در کن��ار مزای��ای بس��یاری که ای��ن اعمال جراح��ی دارد 
مش��کالتی از قبیل س��وءتغذیه، کم خونی و کاهش جذب 
ویتامین ها و فقر آهن ممکن اس��ت به وج��ود بیاید و فرد 
نیاز به مصرف مادام العمر مکمل های غذایی و رژیم غذایی 
خ��اص دارد. همچنی��ن بروز تهوع و اس��تفراغ در صورت 
مصرف مواد غذایی بیشتر از ظرفیت معده نیز گزارش شده 

است
استفاده از مولتی ویتامین ها پس از جراحي

به دلیل کاهش جذب ویتامین های ضروري از طریق غذا پس 
از انجام جراحي، اس��تفاده از ویتامین های مکمل حائز اهمیت 
بوده و به این ترتیب می توان از مش��کل کمبود ویتامین و مواد 
معدن��ي که یکي از عوارض این جراحی هاس��ت، پیش��گیري 

نمود.
استفاده از ویتامین ها و مواد معدنی زیر بعد از جراحی های 

کاهش وزن توصیه می شود:
 مصرف روزانه یک کپسول مولتی ویتامین مینرال،

 ویتامین B۱۲  بیش از ۱ میکروگرم به علت سوء جذب،
 در ص��ورت احتمال ابتال به کم خون��ی، آهن مکمل باید از 
طریق قرص های ۲۰۰ میلی گرمی فروس سولفات تأمین شود،
 کلس��یم: در صورت عدم اس��تفاده از لبنیات در وعده های 
غذای��ي، روزانه ۸۰۰-۱۰۰۰ میلی گرم کلس��یم باید با مصرف 

قرص های جویدني تأمین گردد.
 بر اس��اس نتیجه آزمایش ها اولیه از بیماران، سایر کمبودها 

ازجمله ویتامین دی تصحیح می گردد.

پ�ور دکت�ر فهيم�ه س�هيلى 
فوق تخصص رشد غدد و متابولیسم كودكان

عضو هیئت علمی و معاون پژوهشی مركز تحقیقات جراحی های 
كم تهاجمی دانشگاه علوم پزشکی ايران  بیمارستان حضرت رسول (ص)

 از عمل جراحی کاهش وزن 
چه انتظاری دارید ؟

جراحی کاهش  وزن    و انواع آن ها

 تخصصی
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؟ نقلش تغذیله مناسلب در افزایش توان ورزشلی 
چیست؟

  انجمن علوم تغذیه، رژیم درمانی و پزش��کی ورزشی آمریکا 
و کانادا بر این باورند که فعالیت فیزیکی، عملکرد ورزشی و میزان 
بازیابی در طی تمرین های ورزشی با تغذیه بهینه افزایش می یابد. 
سازمان های مذکور انتخاب صحیح غذا، مایعات، مکمل ها و زمان 
مصرف آنها را برای بهترین س��طح س��المت و ورزش پیش��نهاد 
می کنند. ورزشکاران برای حفظ وزن بدن، سالمت و بیشینه سازی 
اثر تمرین های ورزشی نیاز به مصرف انرژی کافی حین تمرین های 
فشرده یا درازمدت دارند. دریافت کم انرژی می تواند منجر به کاهش 
وزن عضله، اختالالت قاعدگی در زنان، کاهش یا نقص در افزایش 
تراکم استخوان، افزایش خطر خستگی، آسیب های فیزیکی و بیماری 

شود که خود طوالنی شدن دوره بهبودی را به دنبال دارد.
؟ نیاز به چه ویتامین ها و مواد معدنی در ورزشکاران 

افزایش می یابد؟
  ریزمغذی ها در تولید انرژی، س��اخت هموگلوبین، حفظ 
س��المت اس��تخوان، عملکرد کافی سیستم ایمنی و حفظ بدن 
در مقابل آس��یب اکس��یداتیو نقش مهمی را ایفا می کنند. آنها 
به س��اخت و ترمیم بافت عضالت در هنگام بازیابی از ورزش و 
جراحت کمک می کنند. ورزش بسیاری از مسیرهای متابولیک را 
که ریزمغذی ها در آن موردنیاز هستند، تحت تأثیر قرار می دهد.

تمرین های ورزشی ممکن است منجر به تطبیق بیوشیمیایی 
عضله شود که نیاز به ریزمغذی ها را افزایش می دهد. همچنین 
تمرین ه��ای روزمره تبدیل و از دس��ت دادن این ریزمغذی ها از 
بدن را افزایش می دهد. درنتیجه دریافت بیشتر ریزمغذی ها برای 
تأمین افزایش نیاز ساخت، بازسازی و نگهداری وزن غیر چربی 

بدن در ورزشکار ضروری می شود.
معمول تری��ن ویتامین ها و مواد معدنی ک��ه در رژیم غذایی 
 ،D ورزش��کار مهم هس��تند عبارت ان��د از کلس��یم و ویتامین
ویتامین های گ��روه B، آهن، روی، منیزی��م و همچنین برخی 
از آنتی اکس��یدان ها نظیر ویتامین C و E، بتاکاروتن و سلنیوم. 
ورزش��کارانی که انرژی دریافتی خ��ود را محدود یا تمرین های 
ش��دید کاهش وزن انجام می دهند، یک یا چند گروه غذایی را 
از رژیمشان قطع می کنند یا رژیم های نامتعادل و کم ریزمغذی 

سایه روشن های 
تغذیه صحیح 
ورزشكاران

دکت�ر رض�ا غياثون�د
تغذیه  دانش�كده  نش�یار  دا
اصفه�ان پزش�كی  عل�وم  دانش�گاه  ی�ی  غذا عل�وم  و 

فصلنامه تخصصی
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ب�ا توجه ب�ه تع�داد س�المندانی که 
ازنظ�ر فیزیک�ی نات�وان می ش�وند، 
بای�د بگویی�م ک�ه ورزش می توان�د 
افت�ادن ب�ر زمی�ن را کاه�ش داده 
و باع�ث افزای�ش و بهب�ود حرک�ت 
در  روزان�ه  فعالیت ه�ای  انج�ام  و 
س�المندان ش�ود. احتماالً با استفاده 
از مکمل های کمکی می توان اثرات 
ورزش را در س�المندان افزایش داد

م�واد  و  ویتامین ه�ا  معمول تری�ن 
معدنی که در رژیم غذایی ورزشکار 
مه�م هس�تند عبارت ان�د از کلس�یم 
و ویتامی�ن D، ویتامین ه�ای گ�روه 
B، آه�ن، روی، منیزی�م و همچنین 
نظی�ر  آنتی اکس�یدان ها  از  برخ�ی 
ویتامین C و E، بتاکاروتن و س�لنیوم

مص��رف می کنند، در خط��ر کمبود ریزمغذی ها هس��تند. این 
ورزشکاران می توانند از یک مکمل مولتی ویتامین و مواد معدنی 
روزانه استفاده کنند. استفاده از مکمل های ویتامین و مواد معدنی 
در کسانی که رژیم های غذایی مغذی مصرف می کنند، عملکرد 

را افزایش نمی دهد.
؟ در تغذیه بانوان ورزشلکار به چه نکاتی باید بیشتر 

توجه کرد؟
  در مجموع تفاوت در مورد نیازهای تغذیه ای بین زنان و 
مردان کمتر از تفاوت های بین فردیس��ت، بنابراین اصول مربوط 
به مردان در مورد زنان نیز می توانند به کار گرفته شوند. در اینجا 

نیاز به صحبت از باالنس انرژی و ترکیب بدن پیش می آید:
کمبود انرژی طوالنی مدت مسلماً بدون آسیب به سالمتی و 
کارایی نیست. گزارش های منتشرشده نشان می دهند که دریافت 
متوسط کربوهیدرات )حدود ۵gr/kg/day( برای زنان ورزشکار 
خیلی کمتر از میزانی است که برای حفظ فعالیت ورزشی شدید 
الزم است. احتماالً زمان بندی مصرف پروتئین به اندازه مقدار آن 
اهمی��ت دارد و در مجموع این دو فاکتور بیانگر کفایت دریافت 
هس��تند. دهیدراس��یون همچون مردان در زنان نیز بر مهارت و 
اس��تقامت اثر س��وء دارد، ازاین رو اس��تراتژی هیدراسیون باید 

به صورت فردی اتخاذ شود.
ش��یوع فقر آهن عموماً در زنان باالس��ت و به نظر می رسد که 
در زنان بازیکن به صورت هشداردهنده ای باالست. همه بازیکنان 
باید عادات غذایی مناس��بی اتخاذ کنند ت��ا از دریافت کافی آهن 
اطمینان حاصل کنند. به نظر می رس��د که تمرین های ورزش��ی 
باعث افزایش توده استخوانی در اندام های فعال در این تمرینات به 
همراه تأثیر مثبت بر سالمت استخوان ها در سال های آتی زندگی 
می گردند ولی این احتمال هست که برخی افراد در معرض خطر 
دریافت غذایی ناکافی کلس��یم باشند. مقاالت مروری بسیاری از 
تمام جنبه های تغذیه در فوتبال اخیراً منتشر گردیده اند که نتیجه 
اصلی آنها این است که داده های تجربی فراوانی در رابطه با تغذیه 
و هیدراس��یون در مردان ورزشکار وجود دارد ولی یافتن اطالعات 
در مورد زنان س��خت تر است که این مسئله دالیل متعددی دارد، 
اما محبوبیت رو به گسترش شرکت زنان در بازی ها ایجاب می کند 
ک��ه نیازهای تغذیه ای زنان ورزش��کار موردتوجه ق��رار گیرند. به 
علت کمبود اطالعات خاص هر جنس دس��تورالعمل های تغذیه 
و هیدراس��یون بکار گرفته ش��ده برای مردان ب��رای زنان نیز بکار 
گرفته می ش��وند که این مسئله گاهی مناسب است اما به دالیل 
متعدد همیشه این گونه نیست. درزمینة نیازهای مربوط به ورزش 
و مس��ابقه تفاوت های ناشی از جنسیت وجود دارند و در نیازهای 
تغذیه ای مردان و زنان به ویژه مردان و زنان بازیکن نیز تفاوت هایی 
دیده می شوند. باید این مطلب را مدنظر قرار دهیم که تفاوت های 
تغذی��ه ای بین زنان و مردان در اوای��ل و در طول مدت ورزش در 
مقایسه با رنج گسترده تفاوت های تغذیه ای بین فردی در جامعه 
اندک هستند. عالوه بر نیازهای متابولیک و فیزیولوژیک که عادات و 
نیازهای تغذیه ای را تشکیل می دهند، بازیکنان نیز می توانند جهت 
بررسی پیامدهای اجتماعی مؤثر بر جامعه موردمطالعه قرار بگیرند.

؟ نقش تغذیه در افزایش توان ورزشی و حفظ سالمت 
نوجوانان ورزشکار چیست؟

 دریافت یک رژیم کافی برای حفظ س��المت، رشد و بلوغ 
به اندازة به حداقل رس��اندن صدمات و بهینه کردن )به حداکثر 

رساندن( فعالیت های ورزشی مهم است.
یک رژیم مناسب باعث بهبود عادت های خوب غذایی می شود 
تا سراسر بزرگسالی دنبال شود و همراه با فعالیت فیزیکی، خطر 
خیلی از بیماری های مرتبط با ش��یوة زندگی را کاهش می دهد. 
رژی��م خوب )بهینه( و فعالی��ت در کودکی و نوجوانی باعث یک 
تجربه لذت بخش بهبود سالمتی برای ورزشکار در طول زندگی 

می شود.
بااین حال هرگاه ورزشکاران جوان تحت یک رژیم خیلی سخت 
برای سن درجه بلوغ یا محدودیت های فردی آنها باشند احتماالً فواید 

شرکت در مسابقات کم می شود یا حتی نابود می شود.

ورزش��کاران جوان با بزرگساالن و همچنین هم سن و ساالن 
غیر ورزش��کار خود در جنبه های مه��م فیزیولوژی، متابولیک و 
بیوشیمیایی متفاوت اند. این تفاوت ها با احتیاجات تغذیه ای شان 

مرتبط است.
انرژی کافی برای تأمین رش��د، س��المتی، حفظ بافت بدن، 
فعالیت فیزیکی روزانه و در ش��رایط مطلوب بودن الزم اس��ت. 
دریاف��ت مداوم ان��رژی ناکافی می تواند باع��ث جثه کوچک، به 
تأخیر افتادن بلوغ، نامنظمی در عادت ماهانه، استخوان ضعیف و 

افزایش خطر صدمات شود.
دخت��ران نوج��وان به خص��وص آنهای��ی ک��ه در دو میدانی، 
پی��اده روی، پرش ش��رکت می کنند احتم��االً در معرض خطر 
دریافت انرژی ناکافی و اختالل خوردن درنتیجه تالششان برای 

الغر شدن هستند.
بعض��ی از تخمین ها برای اتالف انرژی در ورزش��کاران جوان 
از داده های مربوط به بزرگس��االن به دس��ت آمد و )هرچند این 
دیدگاه ممکن است نقض شود چون برای کودکان ناکافی است(. 
نی��از انرژی کودکان به ازای کیلوگرم وزن بدن در طی راه رفتن، 

دویدن می تواند ۳۰ درصد بیشتر از بزرگساالن باشد.
؟ آیلا مصرف پروتئین بیشلتر در قاللب مکمل های 

ورزشی ضرورت دارد؟
  رژیم ه��ای غذایی پر پروتئین در ط��ول تاریخ پرطرفدار 
بوده اند. گرچه مطالعات قبلی درزمینة مکمل یاری با آمینواسیدها 
بوده است بااین حال پروتئین های دست نخورده باکیفیت باال نظیر 
آب پنیر، کازئین یا س��ویا به طور مؤثر برای نگهداری، بازسازی و 
ساخت پروتئین های عضله اسکلتی در پاسخ به ورزش استفاده 

می شوند.
 پروتئین یا آمینواس��یدهایی که پیش از ورزش های قدرتی 
و استقامتی استفاده می شوند، حفظ عضالت اسکلتی و افزایش 
وزن آنها را بهبود می دهند. به دلیل عدم اثبات تأثیر مثبت مکمل 
یاری با پروتئین یا آمینواس��ید بر عملکرد ورزشکار، توصیه های 
مرب��وط به این مکمل ها همراه با احتیاط و ترجیحاً در راس��تای 
بهینه س��ازی پاس��خ به ورزش و دوره بازیابی بعدازآن هستند. از 
دید یک مطالع��ه آینده نگر، ارزیابی صحی��ح تغذیه ای مختص 
اهداف ورزشکار قبل از توصیه پودرهای پروتئینی یا آمینواسیدی 

ضروری است.
؟ اجلازه دهید سلؤال پایانلی را به سلالمندانی که 
عالقه مند به ورزش هسلتند اختصاص دهیم. آیا در مورد 
مکمل های ارگوژنیکی رژیمی برای سلالمت سلالمندان 

مطالعه علمی و مستندی صورت گرفته است؟
 ب��ا توجه به تعداد س��المندانی که ازنظر فیزیکی ناتوان 
می ش��وند، باید بگوییم که ورزش می تواند افتادن بر زمین را 
کاهش داده و باعث افزایش و بهبود حرکت و انجام فعالیت های 
روزانه در س��المندان ش��ود. احتماالً با استفاده از مکمل های 
کمک��ی می توان اث��رات ورزش را در س��المندان افزایش داد. 
هزینه، ایمن بودن، در دسترس بودن فاکتورهایی است که باید 
در انتخاب یک مکمل ورزشی در نظر گرفت. در میان مکمل ها 
عالوه بر مولتی ویتامین ها و امالح معدنی، مکمل های رژیمی 
ارگوژنیک��ی نیز به عنوان یک درمان کمکی ممکن اس��ت در 
افزایش میزان فعالیت فیزیکی در سالمندان مفید باشد. تعداد 
زیادی مطالعه باهدف بررسی مفید بودن این مکمل ها بر روی 
ورزشکاران و غیر ورزشکاران انجام شده و تعدادی از مطالعات 
ای��ن مکمل ها را مفی��د ارزیابی کرده اند و تع��دادی نیز اثرات 
مفیدی از این مصرف این مکمل ها پیدا نکرده اند. مکمل هایی 
که بر روی افراد سالمند مطالعه شد شامل کراتین، کارنیتین، 
کافئی��ن، بتا هیدروکس��ی بتا متیل بوتی��رات و یوبیکوئینون 
اس��ت. ازآنجاکه با افزایش س��ن میزان متابولی��زه کردن این 
مکمل ها در افراد کاهش می یابد باید مطالعات بیش تری برای 
بررس��ی کردن میزان توانایی متابولیزه ک��ردن این مکمل ها 
و ب��ا تع��داد افراد بیش��تر و مدت زمان بیش تر انجام ش��ود تا 
میزان مؤثر بودن و ایمن بودن این مکمل ها را بررس��ی کند.
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؟ لطفلاً تعریفی از مکمل هلای غذایی و 
تفاوت آن ها با مکمل های ورزشی ارائه نمایید.

 Dietary( رژیم��ی  مکمل ه��ای 
supplements( م��واد مغ��ذی موردنی��از بدن 
مانند کلسیم، آهن ویتامین C یا ترکیبات مؤثر در 
سالمت مانند پروبیوتیک ها هستند و هنگامی که 
رژیم غذایی روزانه کفایت الزم را نداش��ته باشد یا 
زمانی که به دنبال کمک به حفظ و ارتقای عملکرد 
جس��می و ذهنی و سالمت کلی بدن هستیم؛ اما 
مکمل های ورزشی )Sport supplements( آن 
دسته از مکمل های رژیمی هستند که ادعا می شود 
عملکرد جس��می یا ذهنی ورزش��کاران را به طرق 

مختلف افزایش می دهند.
؟ چلرا در ملورد مکمل هلای ورزشلی 

گفته های حاشیه دار زیاد شنیده می شود؟
 ب��ا توجه ب��ه تبلیغات گس��ترده، اس��تفاده از 
مکمل ه��ای ورزش��ی در ورزش��کاران حرفه ای و 
غیرحرف��ه ای روزب��ه روز افزایش یافت��ه و تنوع این 
محصوالت و تعدد برندهای تجاری به حدی است 
که مصرف کننده اعم از ورزش��کاران و مربیان را در 
انتخاب مکمل موردنظر دچار سردرگمی می کند. 
عالوه بر ای��ن موضوع ادعاهای خارق العاده و آثار و 

نتایج ویژه و خاص هم در حوزه مکمل های ورزشی 
موضوعی اس��ت که بر سردرگمی مصرف کنندگان 
دامن زده اس��ت. متأس��فانه دامنه آگاهی هایی که 
پایه علمی و بالینی داش��ته باشد نیز در نزد برخی 
مصرف کنن��دگان در خصوص آنالی��ز ترکیب های 
موجود در محصوالت چندان وس��یع و گس��ترده 
نیس��ت. از طرف دیگر بحث محص��والت قاچاق و 
تقلبی ه��م در این حوزه به طورج��دی آزاردهنده 
است و موضوع دوپینگ و استفاده از افزودنی های 

غیرمجاز هم مزید بر علت است.
؟ مبنلای تقسلیم بندی یلا گروه بنلدی 

مکمل های ورزشی چیست؟
مکمل های ورزش��ی را بر چند اساس می توان 
گروه بندی کرد. به عنوان مثال بر مبنای ساختمان 
و ترکیب می توان ب��ه مکمل های پروتئینی مانند 
کازئین، اس��یدهای آمینه مانن��د ال-گلوتامین و 
مکمل ه��ای کربوهیدراته مانند ژل های ورزش��ی 
 E و c و مکمل ه��ای ویتامین��ی مانند ویتامی��ن
و... تقس��یم نمود یا می توان مکمل ها را بر اس��اس 
عملکرد در بدن به گروه های مختلف به عنوان مثال 
مکمل ه��ای غذایی افزایش ت��وده عضالنی و وزن 
بدن مانند کراتین، افزایش دهنده های هورمون های 

آنابولیک مانند تریبولوس ترس��تریس، مکمل های 
ضد کاتابولیس��م مانند هیدروکسی متیل بوتیرات 
)HMB(، مکمل های غذای��ی کاهش وزن مانند 

CLA و...تقسیم نمود.
؟ آیا واقعاً مکمل های ورزشی در ارتقای 

عملکرد ورزشکاران مؤثرند؟
در جواب این س��ؤال باید گفت که نمی توان در 
مورد تمامی مکمل ها یکسان قضاوت کرد. بعضی 
از مکمل ها واقعاً مؤثرند ولی بسیاری از مکمل های 
ورزشی کاماًل فاقد تأثیراتی هستند که شرکت های 

سازنده ادعا می کنند.
در این میان تقس��یم بندی مکمل های ورزشی 
 Australian( توسط انس��تیتو ورزش اس��ترالیا
Institute of Sport( ب��ه ورزش��کار در انتخاب 
مکم��ل و مص��رف آن ه��ا کم��ک می کن��د. این 
انس��تیتو مکمل های غذایی را بر مبنای س��المت 
)safety(، قانونی بودن )Legal( و تأثیر و کارایی 
 D و A,B,C ب��ه چهار گ��روه )effectiveness(
تقسیم بندی می کند و تنها تأثیر مثبت مکمل های 
گروه A طی تحقیقات و مطالعات علمی مورد تأیید 
 A قرارگرفته ان��د. ازجمله مکمل هایی که در گروه
 sport( قرار دارند می توان از نوش��ابه های ورزشی
 ،)whey protein( وی  پروتئی��ن   ،)drinks
کافئی��ن، کراتین و ... نام ب��رد. اثبات تأثیر مثبت 
مکمل های گروه B در ارتقای عملکرد ورزشکاران 
نیاز به تحقیقات بیش��تر دارد. ازجمله مکمل های 
گروه B می توان از کارنیتین، گلوتامین، HMB و 
... نام برد. می توان گفت مکمل های گروه C ازجمله 
پیکولینات کروم، ریبوز و ...هیچ تأثیری در ارتقای 
عملکرد ورزشی ندارند. مکمل های گروه D نه تنها 
باعث افزایش عملکرد ورزش��ی نخواهد ش��د بلکه 
به دلیل اینکه س��المت ورزش��کاران را به مخاطره 
می اندازد ازنظر قانونی مصرف آن ها منع شده است. 
ازجمله مواد موج��ود در گروه D می توان افدرین، 

تریبولوس ترستریس و ... را نام برد.
به اختصلار بلرای خواننلدگان  ؟ لطفلاً 
نشلریه در مورد یکلی از پژوهش های علمی 
که در خصوص کارایی مکمل ها انجام شلده، 

توضیحاتی بفرمایید.
در ی��ک مطالعه ک��ه در اولی��ن همایش ملی 
تربیت بدنی و علوم ورزش��ی ارائه شد برای بررسي 
 Q۱۰ تأثی��ر ی��ک دوره مصرف مکمل ک��و آنزیم
بر ش��اخص های ه��وازي و بی ه��وازی ۱۴ بازیکن 
فوتس��ال در سطح مس��ابقات دانشگاهي قهرماني 
کش��ور انتخاب ش��ده و به دو گ��روه مصرف کننده 
مکمل و دارونما تقسیم شدند. بر اساس یافته های 
این پژوهش زمان رس��یدن به واماندگي و عملکرد 
کلي بازیکناني که مکمل مص��رف کرده بودند در 
مقابل بازیکناني که از دارونما استفاده کرده بودند 
معنی دار ب��ود. توان هوازي گ��روه مکمل افزایش 
معنی داری داش��ت و این در حالي بود که در گروه 
دارونما ای��ن افزایش قابل توجه نبود. زمان فعالیت 
تا واماندگي، در گروه مکمل برخالف گروه دارونما 
به طور معنی داری افزایش داشت، همچنین عملکرد 
گ��روه مکمل با توجه به نتایج آزمون هاف افزایش 
معنی داری داشت و این معنی داری در مورد گروه 
دارونما صادق نبود. درنتیجه مصرف یک ماه مکمل 
CoQ۱۰ احتماالً می تواند موجب افزایش حداکثر 
اکس��یژن مصرفي، زمان رس��یدن به خس��تگي و 

بررسی میزان کارایی 
مكمل های ورزشی
ب�ا دکت�ر محم�د صم�دى گفتگ�و 
گروه  و عضو هیئت علم�ی  ورزش�كاران  تغذیه  کارش�ناس 
...)ع�ج( ا بقی�ه  پزش�كی  عل�وم  دانش�گاه  تغذی�ه 
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عملکرد بازیکنان فوتس��ال شود که در این صورت 
احتم��االً کس��اني که به مصرف ای��ن مکمل روي 
می آورند می توانند در شرایط مسابقه عملکرد خود 

را بهبود بخشند.
؟ حال کله صحبت از کیو تن شلد لطفًا 
به طور جامع تلر در این خصوص بفرمایید که 

اصلاًل کیوتن چیسلت و چه 
کارایی هایلی در بلدن ملا 

دارد؟
کوآنزی��م  ی��ا  کوکیوت��ن 

کیوتن دارای س��اختاری شبیه 
ویتامین ه��ا اس��ت و به عنوان ناقل 

الکترون در میتوکندري عمل مي کند و از س��وی 
دیگر یک آنتي اکسیدان قوي است و جهت عملکرد 
تمام س��لول های بدن ضروری است. در مبتالیان 
به نارس��ایي قلبي سطوح کوآنزیم Q۱۰ در عضله 
قلب کاه��ش مي یابد و کمب��ودش در عضله قلب 
باعث وخامت نارس��ایي قلب مي شود. یک مطالعه 
تصادفي دوس��وکور نشان داده است میزان معمول 
مکم��ل کوآنزیم Q۱۰ ش��مار بیماران��ي را که از 
نارسایي پیشرفته قلبي رنج مي برند به نصف کاهش 
مي دهد. همچنین محققان دریافته اند مصرف این 

کوآنزیم درصد نیاز به بس��تري 
بیمارستاني مبتالیان به نارسایي 

قلبي را نیز کم مي کند. کوکیوتن 
ی��ا کوآنزیم کیوت��ن ازجمله موادی 

اس��ت که هم به طور طبیع��ی در بدن 
ساخته می شود و هم از طریق مصرف مکمل های 
غذایی قابل تأمین اس��ت. تولی��د این ماده در بدن 
به تدریج با افزایش س��ن و همچنی��ن در برخی از 
شرایط مانند مصرف داروهای کاهنده چربی خون 

و برخی دیگر از داروها کاهش می یابد.
؟ آیلا می تلوان گفت کوکیوتلن موجب 

تأخیر در بروز فرآیند پیری می شود؟
ببینید آسیب های واردش��ده به ساختار سلول 
به وس��یله رادیکال های آزاد نقش مهمی در فرآیند 
پیری ایف��ا می کنن��د. کوآنزیم کیوت��ن به عنوان 
ی��ک آنتی اکس��یدان می توان��د در خنث��ی کردن 
رادیکال ه��ای آزاد مؤثر باش��د. همچنین به علت 
خاصیت آنتی اکس��یدانی در بهبود عالئم بیماری 
آلزایم��ر نقش دارد و مانع تحلیل س��لول های مغز 

می شود.
؟ چه کسلانی نیاز بیشتری به مصرف کو 

آنزیم Q۱۰ دارند؟
به طورکل��ی کوآنزی��م Q۱۰ به علت داش��تن 
تأثی��رات متعدد در بدن، برای هرکس��ی در طول 
زندگ��ی موردنیاز اس��ت؛ ام��ا در خصوص مصرف 
مکمل های حاوی کوآنزیم Q۱۰ برخی افراد پس 
از بررس��ی پزشک و بنابر نظر تخصصی وی گزینه 
مصرف کوکیو تن می توانند باشند؛ مثاًل افرادی که 
به طور مرتب به ورزش می پردازند، افراد سالخورده، 
افرادی ک��ه در محیط های آلوده زندگی می کنند، 
اف��رادی که پوس��ت ضعیفی دارند، اف��رادی که از 
مش��کالت قلبی- عروقی رنج می برند، افرادی که 

دچار اختالالت از بین برنده عصبی هستند.
؟ اجلازه دهیلد بازگردیلم بله بحلث 
از  بایلد  ورزشلکارانی  چله  ورزشلکاران، 

مکمل های غذایی استفاده کنند؟
شدت تمرین های ورزشی در ورزشکاران آماتور 

به حدی نیس��ت که به مص��رف مداوم مکمل های 
ورزش��ی نیاز باش��د و معم��والً نیاز این دس��ته از 
ورزش��کاران با تغذیه مناس��ب تأمین خواهد شد؛ 
ام��ا موضوع در ورزش حرف��ه ای و ورزش قهرمانی 
متفاوت اس��ت. معموالً تعداد جلسات، مدت زمان 
تمرین و ش��دت تمرین های در ورزش حرفه ای و 
قهرمانی به حدی اس��ت که تأمین نیازمندی های 
تغذیه ای ورزشکاران با تغذیه روزانه برآورده نخواهد 
شد یا اینکه به دنبال راهکاری برای افزایش عملکرد 
ورزش��کار هستیم، در این گونه ش��رایط استفاده از 
مکمل های غذایی ورزش��ی ض��رورت دارد. الزم به 
ذکر اس��ت که هنگام تجویز یا مصرف مکمل های 
ورزش��ی باید عواملی مانند جنس، سن، عدم ابتال 
به بیماری، نوع رش��ته ورزش��ی، دوز مکمل، نحوه 

مصرف مکمل و ... توجه نمود.
؟ آیا مصرف مکمل های ورزشلی خطری 

برای مصرف کننده ندارد؟
اصوالً مص��رف مکمل ه��ای ورزش��ی ازجمله 
مکمل های گیاهی که معموالً این اعتقاد وجود دارد 
که بی ضرر هستند، نباید خودسرانه صورت پذیرد. 
تجویز مکمل توسط کارشناس تغذیه یا پزشک بر 

اساس نیاز ورزشکار و ویژگی هایی از قبیل جنس، 
گروه س��نی، شرایط س��المت یا بیماری ورزشکار، 
نوع و ش��دت رشته ورزشی و ... انجام می شود. باید 
ابتدا با روش های آزمایش��گاهی یا معاینات بالینی 
کمبود ماده مغذی موردنظر در ورزشکار تشخیص 
داده شود و سپس مبادرت به تجویز مکمل با دوز 
مش��خص و مدت زمان معین مصرف نمود. ساالنه 
ده ها هزار موارد س��وءمصرف مکمل های غذایی در 
سراس��ر دنیا گزارش می ش��ود که در بعضی موارد 

عوارض جانبی جدی به دنبال دارد.
خطر دیگری ک��ه ورزش��کاران را تهدید می کند 
تقلبی بودن )fake( و اصیل نبودن تعداد بسیاری از 
مکمل های موجود در بازار است. همواره خطر آلودگی 
مکمل ها به ترکیباتی که جزء لیس��ت مواد ممنوعه 
و دوپینگ هس��تند وجود دارد. حتی برندهای معتبر 

مکمل های ورزشی نیز از این خطر دور نیستند.
؟ بلا توجه به مصلرف گسلترده مکمل 
وی )whey protein( در میان ورزشلکاران 

توضیحاتی در مورد این مکمل بفرمایید.
 )Casein( با ۲۰درصد و کازئین )Whey( وی
با ۸۰درصد دو پروتئین اصلی ش��یر گاو 
را تشکیل می دهند. whey یا آب پنیر 
طی فرآیند س��اخت پنیر از پنیر جدا 
می ش��ود که حاوی الکتوز، ویتامین ها، 
پروتئین ه��ا، م��واد معدن��ی و مقدار 
چربی اس��ت.Whey در مرحله 
بع��دی با اس��تفاده از فن آوری 
صنایع غذایی به س��ه ش��کل 
می گ��ردد.  عرض��ه  و  تولی��د 
 )WPC( پروتئین وی کنسانتره
که چربی و الکتوز بیشتری دارد. ۲۹ 
تا ۸۹درصد وزنی وی کنس��انتره را پروتئین 
تشکیل می دهد. پروتئین وی ایزوله )WPI( که 
حاوی کمترین مقدار چربی و الکتوز است و بیش 
از ۹۰درصد پروتئی��ن دارد. پروئین وی هیدرولیز 
ش��ده )WPH( که این ش��کل از وی به ش��کل 
هیدرولیز شده و س��هل الهضم است تا سریع تر در 

بدن متابولیزه شود.
پروتئین وی حاوی پروتئین های بتا الکتوگلوبولین 
)۶۵ درصد(، آلفا الکتالبومین )۲۵ درصد(، آلبومین 

سرمی )۸ درصد( وایمونوگلوبولین ها است.
؟ در پایلان اگر نقطه نظلری باقی مانده، 

بفرمایید.
با توجه به توضیحات باال توصیه ما به ورزشکاران 
عزیز این است که اوالً خودسرانه و بدون مشاوره با 
کارشناس تغذیه یاپزشک ورزشی مبادرت به خرید 
و مص��رف مکمل نکنند. ثانیاً مطمئن ترین 
مرک��ز تهیه مکمل 
نه ه��ا  خا و ر ا د
 . هس��ت����ند

همچنی��ن 
از  است  بهتر 
مکمل های��ی 
شود  استفاده 
ای��ران  در  ک��ه 
نمایندگی دارند و از 
طریق مجاری قانونی 
و رس��می وارد کشور می شوند و برچسب 

فارسی داشته باشند.

می آورند می توانند در شرایط مسابقه عملکرد خود 

 حال کله صحبت از کیو تن شلد لطفًا 
به طور جامع تلر در این خصوص بفرمایید که 

اصلاًل کیوتن چیسلت و چه 
به طور جامع تلر در این خصوص بفرمایید که 

اصلاًل کیوتن چیسلت و چه 
به طور جامع تلر در این خصوص بفرمایید که 

کارایی هایلی در بلدن ملا 

کوآنزی��م  ی��ا  کوکیوت��ن 
کیوتن دارای س��اختاری شبیه 

ویتامین ه��ا اس��ت و به عنوان ناقل 
الکترون در میتوکندري عمل مي کند و از س��وی 
دیگر یک آنتي اکسیدان قوي است و جهت عملکرد 
تمام س��لول های بدن ضروری است. در مبتالیان 
به نارس��ایي قلبي سطوح کوآنزیم Q۱۰ در عضله 
قلب کاه��ش مي یابد و کمب��ودش در عضله قلب 
باعث وخامت نارس��ایي قلب مي شود. یک مطالعه 
تصادفي دوس��وکور نشان داده است میزان معمول 
 ش��مار بیماران��ي را که از 
نارسایي پیشرفته قلبي رنج مي برند به نصف کاهش 
مي دهد. همچنین محققان دریافته اند مصرف این 

کوآنزیم درصد نیاز به بس��تري 
بیمارستاني مبتالیان به نارسایي 

قلبي را نیز کم مي کند. کوکیوتن 
ی��ا کوآنزیم کیوت��ن ازجمله موادی 

اس��ت که هم به طور طبیع��ی در بدن 
ساخته می شود و هم از طریق مصرف مکمل های 
غذایی قابل تأمین اس��ت. تولی��د این ماده در بدن 
به تدریج با افزایش س��ن و همچنی��ن در برخی از 
شرایط مانند مصرف داروهای کاهنده چربی خون 

و برخی دیگر از داروها کاهش می یابد.
 آیلا می تلوان گفت کوکیوتلن موجب 

تأخیر در بروز فرآیند پیری می شود؟
ببینید آسیب های واردش��ده به ساختار سلول 
به وس��یله رادیکال های آزاد نقش مهمی در فرآیند 
پیری ایف��ا می کنن��د. کوآنزیم کیوت��ن به عنوان 
ی��ک آنتی اکس��یدان می توان��د در خنث��ی کردن 
رادیکال ه��ای آزاد مؤثر باش��د. همچنین به علت 
خاصیت آنتی اکس��یدانی در بهبود عالئم بیماری 
آلزایم��ر نقش دارد و مانع تحلیل س��لول های مغز 

 چه کسلانی نیاز بیشتری به مصرف کو 

به طورکل��ی کوآنزی��م Q۱۰ به علت داش��تن 
تأثی��رات متعدد در بدن، برای هرکس��ی در طول 
زندگ��ی موردنیاز اس��ت؛ ام��ا در خصوص مصرف 
مکمل های حاوی کوآنزیم Q۱۰ برخی افراد پس 
از بررس��ی پزشک و بنابر نظر تخصصی وی گزینه 
مصرف کوکیو تن می توانند باشند؛ مثاًل افرادی که 
به طور مرتب به ورزش می پردازند، افراد سالخورده، 
افرادی ک��ه در محیط های آلوده زندگی می کنند، 
اف��رادی که پوس��ت ضعیفی دارند، اف��رادی که از 
مش��کالت قلبی- عروقی رنج می برند، افرادی که 

دچار اختالالت از بین برنده عصبی هستند.
 اجلازه دهیلد بازگردیلم بله بحلث 
از  بایلد  ورزشلکارانی  چله  ورزشلکاران، 

مکمل های غذایی استفاده کنند؟
شدت تمرین های ورزشی در ورزشکاران آماتور 

ورزش��کاران با تغذیه مناس��ب تأمین خواهد شد؛ 
ام��ا موضوع در ورزش حرف��ه ای و ورزش قهرمانی 
متفاوت اس��ت. معموالً تعداد جلسات، مدت زمان 
تمرین و ش��دت تمرین های در ورزش حرفه ای و 
قهرمانی به حدی اس��ت که تأمین نیازمندی های 
تغذیه ای ورزشکاران با تغذیه روزانه برآورده نخواهد 
شد یا اینکه به دنبال راهکاری برای افزایش عملکرد 
ورزش��کار هستیم، در این گونه ش��رایط استفاده از 
مکمل های غذایی ورزش��ی ض��رورت دارد. الزم به 
ذکر اس��ت که هنگام تجویز یا مصرف مکمل های 
ورزش��ی باید عواملی مانند جنس، سن، عدم ابتال 
به بیماری، نوع رش��ته ورزش��ی، دوز مکمل، نحوه 

مصرف مکمل و ... توجه نمود.
؟ آیا مصرف مکمل های ورزشلی خطری 

برای مصرف کننده ندارد؟
اصوالً مص��رف مکمل ه��ای ورزش��ی ازجمله 
مکمل های گیاهی که معموالً این اعتقاد وجود دارد 
که بی ضرر هستند، نباید خودسرانه صورت پذیرد. 
تجویز مکمل توسط کارشناس تغذیه یا پزشک بر 

نوع و ش��دت رشته ورزشی و ... انجام می شود. باید 
ابتدا با روش های آزمایش��گاهی یا معاینات بالینی 
کمبود ماده مغذی موردنظر در ورزشکار تشخیص 
داده شود و سپس مبادرت به تجویز مکمل با دوز 
مش��خص و مدت زمان معین مصرف نمود. ساالنه 
ده ها هزار موارد س��وءمصرف مکمل های غذایی در 
سراس��ر دنیا گزارش می ش��ود که در بعضی موارد 

عوارض جانبی جدی به دنبال دارد.
خطر دیگری ک��ه ورزش��کاران را تهدید می کند 
تقلبی بودن )fake( و اصیل نبودن تعداد بسیاری از 
مکمل های موجود در بازار است. همواره خطر آلودگی 
مکمل ها به ترکیباتی که جزء لیس��ت مواد ممنوعه 
و دوپینگ هس��تند وجود دارد. حتی برندهای معتبر 

مکمل های ورزشی نیز از این خطر دور نیستند.
؟ بلا توجه به مصلرف گسلترده مکمل 
وی )whey protein( در میان ورزشلکاران 

توضیحاتی در مورد این مکمل بفرمایید.
وی )Whey( با ۲۰درصد و کازئین )

با ۸۰درصد دو پروتئین اصلی ش��یر گاو 
whey .را تشکیل می دهندwhey .را تشکیل می دهندwhey

طی فرآیند س��اخت پنیر از پنیر جدا 
می ش��ود که حاوی الکتوز، ویتامین ها، 
پروتئین ه��ا، م��واد معدن��ی و مقدار 

Whey.چربی اس��ت
بع��دی با اس��تفاده از فن آوری 
صنایع غذایی به س��ه ش��کل 
می گ��ردد.  عرض��ه  و  تولی��د 

پروتئین وی کنسانتره )
که چربی و الکتوز بیشتری دارد. 

تا ۸۹درصد وزنی وی کنس��انتره را پروتئین 
WPI( تشکیل می دهد. پروتئین وی ایزوله

حاوی کمترین مقدار چربی و الکتوز است و بیش 
از ۹۰درصد پروتئی��ن دارد. پروئین وی هیدرولیز 
ش��ده )WPH( که این ش��کل از وی به ش��کل 
هیدرولیز شده و س��هل الهضم است تا سریع تر در 

بدن متابولیزه شود.
پروتئین وی حاوی پروتئین های بتا الکتوگلوبولین 
)۶۵ درصد(، آلفا الکتالبومین )۲۵ درصد(، آلبومین 

سرمی )۸ درصد( وایمونوگلوبولین ها است.
؟ در پایلان اگر نقطه نظلری باقی مانده، 

بفرمایید.
با توجه به توضیحات باال توصیه ما به ورزشکاران 
عزیز این است که اوالً خودسرانه و بدون مشاوره با 
کارشناس تغذیه یاپزشک ورزشی مبادرت به خرید 
و مص��رف مکمل نکنند. ثانیاً مطمئن ترین 
مرک��ز تهیه مکمل 
نه ه��ا  خا و ر ا د
 . هس��ت����ند

همچنی��ن 
از  است  بهتر 
مکمل های��ی 
شود  استفاده 
ای��ران  در  ک��ه 
نمایندگی دارند و از 
طریق مجاری قانونی 
و رس��می وارد کشور می شوند و برچسب 

فارسی داشته باشند.
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می خواس��تیم موضوع اقتصاد درمان را دنبال کنی��م، اما این بار از یک 
زاویه دیگر. به همین جهت و بر پایه این باور که پرس��تاران در صف 
مقدم پاسخگویی به همراهان بیماران بستری در بیمارستان ها قرار دارند به سراغ خانه 
پرستار رفتیم و با محمد شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار و عضو شورای عالی نظام 
پرستاری در مورد مشکالت نظام بهداشت و درمان کشور به گفتگو نشستیم. از آثار و 
تبعات هدفمند کردن یارانه ها در حوزه درمان، ماجرای نامه پرستاران به رئیس جمهور، 
اضافه کار اجباری برای پرستاران سؤال کردیم. در مورد آسیب های شغلی پرستاران 
و نیدل اس��تیک شدن آن ها از او پرسیدیم. دالیل مهاجرت پرستاران را جویا شدیم. 

آنچه در ذیل می آید نتیجه گفتگوی صمیمانه خبرنگار درمان یاب با ایشان است.

اقتصاد درمان
 در مواجهه با پرستاران

گفتگوی   اختصاصی   با محمد شریفی مقدم
 دبیر کل خانه پرستار و عضو شورای عالی نظام پرستاری

؟ مدتی اسلت که وضعیت شلغلی 
و معیشلتی پرستاران کشلور سوژه 
بسلیاری از گزارش های خبری است. 
می خواهیلم گفتگلو را بلا تکیه بلر 
همیلن موضوع آغاز کنیلم و در ابتدا 
توضیحات شلما در رابطه با وضعیت 

کاری پرستاران را شنوا باشیم
 ببینید درمجموع باید به این واقعیت 
باور قلب��ی پیدا کنی��م که پرس��تاری از 
مش��اغل پرزحمت است که توان زیادی را 
از انسان می گیرد؛ البته این باور باید در نزد 
سیاست گذاران حوزه سالمت ایجاد شود. 
پرس��تار در فضایی کار می کن��د که پر از 
تنش، استرس و همراه با شیون، ناله و درد 
و دغدغه است که همه این ها بر روح آدمی 
تأثیر می گذارد. روزانه چند مرتبه به دالیل 
مختلف باید مواجهه مستقیم و مستمر با 
عوامل بیم��اری زا و خطرناک نظیر ایدز و 
هپاتیت داشته باش��د که ازلحاظ کیفی و 
کم��ی منطقاً این مواجهه با احتمال خطر 
همراه است. نیدل استیک شدن پرستاران 
یک��ی از دغدغه های جدی اس��ت. بیمار 
تصادفی در بخش اورژانس مشخص نیست 
که حامل یا ناق��ل ویروس ایدز و هپاتیت 
هس��ت یا نه و پرس��تار به جهت تس��ریع 
در ارائ��ه مراقب��ت درمان��ی، فرصت چک 
کردن این مس��ئله را ندارد. از طرف دیگر 
بی برنامگی در موقعیت های  پیش بینی نشده 
یا تعامل با بیمار، محیط پرفش��ار، کمبود 
کنترل روي تع�داد مراقب�ت پرس��تاران و 
چهارچوب زماني محدود براي ارزیابي تأثیر 
مداخالت درماني، از مس��ائل تنش زا براي 
پرستاران اورژانس بیمارستانی است. ممکن 
اس��ت با توجه به کمبود نیروی پرستار در 

بیمارس��تان های کشور فش��ار کاری چند 
برابری بر پرس��تاران وارد  ش��ود، چون هر 
پرستار می بایست از تعداد بیمار بیش تری 
مراقبت نماید و وقتی نوبت کاری اش تمام 
می ش��ود دیگر رمق و ت��وان برایش باقی 
نمی ماند. پرس��تاری مثل بقیه مش��اغل 
نیس��ت، چراکه در نوبت ش��ب و روزهای 
تعطی��ل نیز باید از بیم��اران مراقبت کند 
که همین کار کردن در س��اعات نامناسب 
عوارض و صدماتی را در س��المت پرستار 
ب��ه وجود م��ی آورد. پرس��تار در صف اول 
پاسخگویی به مریض و همراهان وی قرار 
دارد. برای دریافت پاس��خ به هر کمبودی 
بیمار و همراهان بیمار سراغ اولین شخصی 
که می روند، پرس��تار اس��ت. درزمانی که 
بیمارس��تان ها با کمب��ود دارو و تجهیزات 
مواجه بودند، این پرس��تاران بودند که زیر 
بار فشار روحی روانی خانواده بیماران قرار 
داشتند. بااینکه در این خصوص تقصیری 
متوجه ایش��ان نیس��ت، ولی توهین های 
کالمی و تعرض های فیزیکی گاهی محیط 

کاری آن ها را پرتنش تر می کرد.
؟ در خصوص پرستاران آی سی یو 

چطور؟ وضعیت آن ها چگونه است؟
  در آي س��ي ی��و عم��وم بیم��اران 
بدحال هس��تند. عالئم حیاتي اولیه بیمار 
پس از بررس��ي شدن توس��ط پرستار در 
پرونده مخصوص ثبت می ش��ود و پس از 
انتقال بیمار به آي س��ي یو، بیمار توسط 
دس��تگاه های مانیتورین��گ داخل بخش 
کنترل می ش��ود. ضمناً برق��راري یک راه 
وریدي براي تجوی��ز داروهاي موردنیاز در 
م��وارد اورژانس، همزمان صورت می گیرد. 
در این ش��رایط همراهان بیمار، همچون 
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خود بیمار در وضعی��ت حاد و بحراني به 
سر می برند. به همین جهت جلب اعتماد 
و اطمین��ان ایش��ان و برق��راري ارتب��اط 
حرفه ای مؤثر و پاسخ صحیح به سؤاالت، 
درخواس��ت ها و مش��کالت آن ها یکي از 
مسئولیت های سنگین پرستاران در قبال 
خانواده های بیماران است که با به کارگیری 
مهارت ه��ای کالم��ي و غیرکالم��ي و در 
نظر گرفت��ن تفاوت های فردي و فرهنگي 
خانواده ها همراه است. البته توجیه خانواده 
بیماران در خص��وص نوع بیماري، میزان 
ریسک و خطرات موجود و میزان احتمال 
بهبودي با پزش��ک مربوط اس��ت، اما در 
ادامه این پرستاران هستند که بیشترین 
ارتباط را با خانواده بیمار خواهند داش��ت. 
همچنین مش��ارکت و همکاري در انجام 
آزمایش های کلینیک��ي و پاراکلینیکي و 
گاه توجیه خانواده ها در خصوص ضرورت 
انج��ام مس��تمر و سلس��له ای آزمایش ها 
ضروري به نظر می رس��د. پس از تثبیت 
شاخص های تعیین کننده ای نظیر تنفس، 
ضربان قلب، فش��ارخون و فشار متوسط 
شریاني، مهم ترین اس��تراتژي براي بیمار 
تأمین انرژي است. تحقیقات علمي بر این 
موضوع داللت دارد که رابطه مس��تقیم و 
انکار ناپذیری میان تغذیه بیماران آي سي 
یو و بروز عفونت های خوني و عدم بهبودي 
بیماران وجود دارد. در چنین شرایطي بر 
اساس ش��اخص های مختلفي نظیر سن 
بیمار، جنس��یت، وزن، س��ابقه بیماري، 
میزان س��وءتغذیه، بیماری های زمینه ای 
و ... و ب��ا اس��تفاده از فرمول ه��ای علمي، 
نی��از روزانه بیمار به انرژي برآورد ش��ده و 
غذاهاي فرموله جهت تزریق )گاواژ( توصیه 
می شود. در کنار مسئولیت گاواژ کردن این 
غذاهای فرموله، تجربه نش��ان داده است 
این پرس��تاران بخش آي سي یو هستند 
که از طرف همراه��ان بیمار در خصوص 
هزینه هایی که بیمار پیش رو دارد، مورد 
س��ؤال و جواب ق��رار می گیرن��د. توجیه 
خانواده ها در خصوص هزینه محلول های 
آماده غذایي از موضوعات دیگری اس��ت 
که کادر پرس��تاري با آن دست وپنجه نرم 
می کند، چراکه ای��ن محلول های غذایی 

تحت پوشش خدمات بیمه ها قرار ندارند.
ب��ا توجه به اینکه حال و وضع بیماران 
بستري در بخش آي سي یو واقعاً بحراني 
و ح��اد اس��ت و کنت��رل لحظه به لحظه 
عالئم حیاتي بیمار بس��یار جدی اس��ت، 
به دلیل س��هولت انجام کنترل ها معموالً 
محدودیت هایی براي مالقات این بیماران 
در نظر گرفته می ش��ود. متأسفانه برخي 
همراه��ان، بدون در نظر گرفتن ش��رایط 
بیمار و از س��ر دلس��وزي و محبت اقدام 
ب��ه حرک��ت دادن بیم��ار و تغییر موضع 
فیزیک��ي وي می کنند یا با دس��ت کاری 
س��رعت تزریق س��رم، در برنامه دارویي 
بیمار اخالل ایجاد می کنند. جلوگیري از 
بروز چنین پیشامدهایي است که موجب 
تحمیل محدودیت ه��ای مالقات ممنوع 
در این بخش شده است، در این خصوص 
هم این پرس��تاران بخش هس��تند که بار 

سنگین توجیه همراهان بیمار را )خواسته 
یا ناخواسته( بر عهده دارند.

؟ مدت هاسلت راجع بله مهاجرت 
پرسلتارها هشلدار داده می شلود و 
امروز خبرها از کمبود پرستار حکایت 
دارند. چرا با همه هشدارهایی که چند 
سال است داده می شود، این مشکل 
نه تنها حل نشلده بلکه شدیدتر هم 

شده است؟
 متأس��فانه در مدیریت های مختلف، 
نس��بت به مقوله پرس��تاری غفلت شده 
و کم توجه ای  به نیروی انس��انی باعث به 
وج��ود آمدن این ش��رایط بحرانی ش��ده 
اس��ت. کمبود نی��روی انس��انی در حوزه 
احساس می شود  پرستاری سال هاس��ت 
ام��ا توجه نکردن به ای��ن موضوع موجب 
کاهش انگیزه پرس��تاران به ادامه فعالیت 
ش��ده است. این اولین بار نیست که خطر 
مهاجرت پرس��تاران هشدار داده می شود. 
متأس��فانه این افراد برای بهبود وضعیت 
اقتصادی و پیدا کردن موقعیت اجتماعی 
مناسب، به کشورهای اروپایی، آمریکایی 
و حتی کش��ورهای آس��یایی و منطقه ای 
مهاجرت می کنند ک��ه این موضوع باعث 
تأسف اس��ت. مجدداً تأکید می کنم جدا 
از مشکالت مالی پرستاران و سختی های 
این حرفه که می ت��وان گفت در مورد آن 
اتفاق نظر وجود دارد، یکی دیگر از عوامل 
مه��م در مهاجرت پرس��تاران را می توان 
منزلت و ش��أن اجتماعی ای��ن حرفه در 

کشورهای مقصد دانست.
؟ این کمبود نیرو چه عواقبی دارد؟

 از مهم ترین تبعات این بی توجهی ها به 
خطر افتادن جان مردم و خود پرس��تاران 
اس��ت. از کن��ار مرگ های پنه��ان که به 
دلیل کمبود پرستار در مراکز درمانی رخ 
می دهد، نمی توان بی اعتنا گذشت؛ موضوع 
نیدل اس��تیک شدن پرس��تاران موضوع 
کوچکی نیس��ت. به عنوان مثال شس��تن 

دس��ت ساده ترین راه جلوگیری از عفونت 
بیمارس��تانی اس��ت، اما گاهی این کار به 
دلیل ارائه خدمات همزمان به چند بیمار و 
کبود وقت پرستاران، ممکن نیست و از این 
طریق خطراتی متوجه کارکنان پزشکی و 
بیماران می شود. کار زیاد، خستگی مفرط، 
اضافه کاری اجباری و ... از عوامل باال رفتن 
خطای پرستاران است که به دلیل کمبود 
نی��روی انس��انی در مراک��ز درمانی اتفاق 
می افت��د. گاه��ی اوقات یک پرس��تار ۴۸ 
س��اعت در محل کار حضور دارد و همین 
خستگی و تحلیل قوا باعث می شود دچار 
خطا شود و درنتیجه بیمار خسارت ببیند. 
طبیعی اس��ت پرستاری که حتی فرصت 
غذا خوردن نداشته باشد، نمی تواند برای 
بیمار و همراهش وقت کافی بگذارد. گاهی 
دیده می شود پرستاران مجبورند اضافه کار 
اجباری داش��ته باشند درحالی که شرایط 
جس��مانی آن ها توان حضور در سه نوبت 
متوال��ی را نمی دهد اما آن ه��ا به ناچار در 
محل کار حاضر می شوند. واقعیت رنج آور 
این است که پرس��تاران با حداکثر تالش  
خود، می توانند حداقل خدمات پرستاري 
را ب��راي مردم ارائه کنند. این موضوع نیاز 

به ریشه یابی دقیق دارد.
؟ برای حل مشلکل کمبود پرستار 

چه باید کرد؟
 برای اینکه به اندازه کافی پرستار داشته 
باش��یم، الزم است ش��رایط کاری آن ها را 
بهبود بدهیم و این به بودجه و برنامه ریزی 
در این زمینه بستگی دارد. در نظام بودجه 
کشور، بهداش��ت و درمان به اولویت های 
باالتری ارتقا پیداکرده است. این تصمیم 
بس��یار خوبی بوده و باعث ش��ده بودجه 
بیشتری به این امر اختصاص پیدا کند اما 
نظام بهداش��ت و درمان نباید پرستاران را 

فراموش کند.
؟ برخی معتقدند امروزه پرستاران 
خودشلان بیملار شلدند و نیلاز بله 

پرستاري دارند. لطفاً به صورت شفاف 
و صریح نظرتان در این خصوص بیان 

فرمایید.
  ام��روزه بی توجه��ی ب��ه مش��کالت 
پرس��تاران باعث شده تا عده ای مهاجرت 
کنند، برخي تغییر ش��غل دهند و عده ای 
هم خانه نش��ین ش��وند؛ و آن دس��ته از 
پرس��تاراني که باالجبار مشغول خدمت 
هستند، انگیزه الزم را براي ارائه خدمات 
ندارند و زیر بار س��نگین کار، در حال له 
ش��دن هستند. مسلماً پرس��تار خسته و 
بی انگیزه ممکن است نظام درمانی کشور 
را دچار چالش کند. بی شک اقتصاد درمان 
باوجود پرس��تارهای بامه��ارت و باانگیزه 
س��امان می گیرد. ش��ما به آمار مهاجرت 
دق��ت کنید، تع��داد مهاجرت ب��ه خارج 
کشور نشان دهنده نارضایتی پرستاران از 
وضعیت شغلی است. عالوه بر سختی کار 
پرستاری، شرایط شغلی آن ها نیز چندان 
مساعد نیست. من در مورد هویت حرفه 
پرستاري در کشور احساس خطر مي کنم. 
خروج پرس��تاران از حرفه خود و رفتن به 
س��مت ش��غل هاي آزاد یک خطر و آفت 
جدی برای نظام بهداشت و درمان کشور 

است.
؟ در رابطه با موضوع نیدل استیک 
شدن پرستاران، به عنوان یک آسیب 
شلغلی جدی که متوجه پرسلتاران 

است توضیح دیگری وجود دارد؟
 ببینید یک محاسبه منطقی و مروری 
بر علت و معلول های آس��یب های شغلی 
نش��ان می دهد که پرس��تاران ما بیش از 
آنچ��ه اس��تانداردهای جهانی پیش بینی 
ک��رده اس��ت در معرض نیدل اس��تیک 
ش��دن هس��تند. بیمارس��تان های ما با 
کمبود نیروی پرس��تاری مواجه اس��ت، 
پس فش��ار کاری روی پرستاران فعال در 
بیمارستان ها بیش از آن چیزی است که 
استاندارد باشد. خستگی و کاهش تمرکز 
به دنبال فش��ار کاری و خستگی موضوع 
اجتناب ناپذیری نیست. دقت و تمرکز که 
کم ش��ود نتیجه ای جز افزایش خطاهای 

شغلی نخواهد شد.
؟ آینده را چگونه ارزیابی می کنید؟

 درمجموع مش��کالت مطرح ش��ده 
مربوط به دولت خاصی نبوده و در تمام 
دوره ها بی توجهی به مشکالت پرستاران 
وجود داش��ته اس��ت. امیدواری��م نگاه 
مسئوالن به حوزه پرستاری هم طوری 
باشد که بتواند گره هایی را از مشکالت 
جامعه پرستاری و درنهایت نظام سالمت 
باز کند. اگر س��المت م��ردم در اولویت 
اس��ت، پس یکی از مهم ترین نکاتی که 
باید به آن توجه شود وضعیت پرستارها 
است چون به طور مس��تقیم با بیماران 
در ارتباط ان��د و بهب��ود وضعیت آن ها 
می تواند وضعیت رسیدگی به بیماران را 
هم بهتر کند. جامعه پرستاری کشور از 
رئیس جمهور دولت تدبیر و امید، انتظار 
دارد در هفتمین س��الگرد قانون تعرفه 
گذاری خدمات پرس��تاری، اجرای این 

قانون را به پرستاران هدیه دهد.

امروزه بی توجهی به مشکالت پرستاران باعث شده تا 
عده ای مهاجرت کنند، برخي تغییر شغل دهند و عده ای 
هم خانه نشین شوند؛ و آن دسته از پرستاراني که باالجبار 
مشغول خدمت هستند، انگیزه الزم را براي ارائه خدمات 

ندارند و زیر بار سنگین کار، در حال له شدن هستند. مسلمًا 
پرستار خسته و بی انگیزه ممکن است نظام درمانی کشور را 

دچار چالش کند

تخصصی  
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اتیس��م ی��ا درخودماندگ��ی، نوع��ی اختالل مغ��زی همزم��ان با تولد اس��ت که ب��ر رفتارهای 
کالم��ی و غیرکالمی فرد مبتال به ش��دت اث��ر می گذارد به طوری ک��ه بیمار نمی توان��د با آدم ها 
و محی��ط اطراف��ش ب��ه راحتی ارتب��اط برقرار کن��د و حتی به نظ��ر می آید که آنه��ا هیچ کس و 
هیچ چی��ز را به ج��ز آنچه خودش��ان بخواهند نمی بینن��د و در دنیایی جدا از م��ا زندگی می کنند.

بنیاد خیریه کودکان اُتیس��م انجمنی اس��ت که در س��ال 1389 تأس��یس شد و متش��کل از افراد 
خی��ر، والدی��ن، متخصص��ان و اف��راد داوطل��ب اس��ت ک��ه در راس��تای بهبود س��طح کیفیت 
زندگ��ی اف��راد دارای اخت��الالت طی��ف اُتیس��م و خانواده هایش��ان فعالی��ت می کنن��د. س��ری 

می زنی��م ب��ه این مرکز ت��ا از نزدیک ب��ا بیماری اتیس��م و فعالیت های انجمن آش��نا ش��ویم.

امید 
کودکان اتیسم

پایین بیندازد.آشنایی با انجمن ها )بنیاد خیریه کودکان اتیسم(
مادر، دخترش را به بنیاد خیریه کودکان اتیسم 
آورده ت��ا در بخش گفتاردرمانی بنیاد تمرین کند 
و بتواند حرف ه��ای آدم های اطرافش را تا حدی 
متوجه شود و گفتن برخی کلمات را نیز یاد بگیرد.

معرفی بنیاد خیریه کودکان اتیسم
به س��راغ ریس ای��ن انجمن می روی��م. وارد 
اتاق که می ش��ویم پشت یک میز چوبی بزرگ و 
قدیمی پیرمردی نشسته است که کودکان اتیسم و 

خانواده هایشان او را مثل پدر دوست دارند.
مهندس ناص��ر زجاجی، رئی��س بنیاد خیریه 
کودکان اتیس��م اس��ت. او بیش از ۲۷ سال عضو 
هیئت مدی��ره انجمن خیریه ای دیگر بوده اس��ت، 
ولی در س��ال ۱۳۸۸، سختی های زندگی خانواده 
پس��ری اتیسمی را که می بیند بنیاد خیریه ای برای 
این گروه از کودکان تأسیس می کند و حاال حدود 
۱۰۰۰ خان��واده که کودک اتیس��می دارند به بنیاد 
خیری��ه او مراجع��ه می کنند و فرزندانش��ان را به 
کالس های رایگان گفتاردرمانی و کاردرمانی این 

مرکز می آورند.
زجاجی درباره معرفی بیماری اتیسم می گوید: 
اتیس��م یا درخودماندگی، نوعی اختالل مغv زی 
همزمان با تولد اس��ت، یک اختالل نورولوژیک 
)مغ��زی( با عالئم روان ش��ناختی ک��ه معموالً در 
۳ س��ال اول زندگ��ی ب��روز می کند. مغ��ز افراد 
اتیس��تیک نمی تواند در زمینه رفتارهای اجتماعی 
و مهارت ه��ای ارتباط��ی به درس��تی عم��ل کند. 
ل��ذا کودکان و بزرگ س��االن اتیس��تیک در زمینۀ 
ارتباط کالم��ی و غیرکالمی، رفتارهای اجتماعی، 
فعالیت های سرگرم کننده و بازی دارای مشکالت 
اساس��ی هس��تند. در بی��ش از نیم��ی از کودکان 
اتیستیک، در مدت کوتاهی پس از تولد، اختالالت 
یادگیری و رش��د ذهنی مش��اهده می ش��ود، بقیه 
ممکن است سالم به نظر برسند ولی به تدریج بین 
س��نین ۱۸ ماهگی تا ۳ سالگی، توانائی های خود 
را در صحبت کردن و ارتباط اجتماعی از دس��ت 

می دهند.
اگرچه در چند س��ال گذشته تالش های مثبت 
و مؤث��ری از س��وی اف��راد و نهاده��ای دولتی و 
خصوصی درزمینۀ دادن شناخت از اتیسم صورت 
گرفته است، اما هنوز بسیاری از مردم حتی نام این 
بیماری را نش��نیده اند و نمی دانند که یک اتیسمی 
دارای چه ویژگی ها و ش��رایطی اس��ت. به همین 
دلیل وظیفه ما این اس��ت که با آگاهی بخش��ی، 

همین ک��ه از در مرکز وارد می ش��وم دخترکی با لپ های 
گلی و چشمان عسلی که به زحمت قدش کمی بیشتر از سر 
زانوهای من می ش��ود، به طرفم می دود، بی آنکه نگاهم کند 
دس��تم را محکم می گیرد و همراه خودش می برد تا در اتاق 
مدیر و بی آنکه بگذارد داخل ش��وم، برمی گردد و مرا همراه 
خودش می کشد طرف در ورودی و باز همراه خودش می برد 
تا در دفتر مدیر و بازمی کش��د طرف در ورودی و باز همراه 

خودش می برد تا ...
چن��د بار این بازی را تکرار می کنیم؟ ش��اید ۵- ۶ بار تا 
جای��ی که زن نشس��ته روی یک��ی از صندلی ه��ا می گوید 
»دخترک شیطون من! بیا بغل مامان ببینم!« و بعد بلند می شود 
و آغوش��ش را باز می کند و دخترکش را محکم توی بغلش 
می گیرد، موهای فرفری اش را می بوسد و رو می کند به من و 
می خندد که »بچه های اتیسمی این طوری هستند. ممکن است 

تم��ام طول روز، یک حرک��ت را بارها و بارها تکرار کنند و 
خودشان متوجه نباشند. اگر نمی گرفتمش معلوم نبود تا کی 

همراهت می رفت و برمی گشت.«
دخترک، صدایی شبیه ناله از خودش درمی آورد و بی آنکه 
من یا مادرش را نگاه کند می رود طرف یکی از صندلی های 
سالن انتظار بنیاد خیریه کودکان اتیسم و سعی می کند از آن 
ب��اال برود و زن، همان طور ک��ه او را کنترل می کند و مراقب 
است از روی صندلی نیفتد برایم از بچه های اتیسمی تعریف 
می کند که چقدر نگهداری شان سخت است که خیلی هایشان 
مثل دخترک مو فرفری، تمام روز بی هدف و بی توجه به دنیای 
اطراف و آدم هایش به سرعت جست وخیز می کنند و همه چیز 
را می ش��کنند و به هم می ریزند که ه��ر بار او از دخترش او 
غافل می ش��ود، غیبش می زند و آن وق��ت باید باالی کمد یا 
لب��ه پنجره پیدایش کرد و هرلحظه احتم��ال دارد خودش را 
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حساسیت جامعه و مسئوالن را درباره اتیسم 
و مسائل حاشیه ای آنکه دامن گیر خانواده ها 

می شود، جلب کنیم.

ابتال به اتیسم
ادراک حس��ی بیماران اتیس��می، آشفته 
است یعنی تصاویر، بوها، صداها و مزه هایی 
که ما بی توجه از کنارشان می گذریم گاهی 
ب��رای آن ها عذاب آور و دردناک می ش��ود. 
همی��ن ادراکات متف��اوت از حس ه��ای 
مختلف، محیط اط��راف را برای بچه های 
اتیس��می در مواقعی ترسناک و تهدیدآمیز 
می کند ت��ا آنجا که به ش��دت گوش��ه گیر 
می ش��وند و ظاهری وحش��ت زده به خود 
می گیرند. زجاجی درب��اره مبتالیان به این 

بیماری می گوید:
تاکن��ون عل��ت و درمان قطع��ی برای 
اختالل اتیسم مشخص نش��ده ولی اینکه 
عملکرد غیرعادی مغز باعث ایجاد حاالت 
اتیسم می شود، تأییدشده است. اسکن های 
مغزی در برخی موارد نش��ان داده است که 
مغز کودکان اتیستیک از نظر اندازه و ساختار 

با مغز کودکان سالم متفاوت است.
 اختالل اتیسم که از سال ۱۹۴۳ معرفی 
گردیده مبتنی بر عالئمی شناخته می شود که 

موارد زیر از مهم ترین این عالئم است
۱. ناتوانی در برقراری ارتباط با کودکان 

هم سن خود یا بزرگساالن.
ارتباط ه��ای  ایج��اد  در  ناتوان��ی   .۲
غیرکالمی مانند تماس چشمی، ژست های 
چهره ای یا بدنی یا ژس��ت هایی که معموالً 
کودکان عادی ب��رای برقراری ارتباط از آن 

استفاده می کنند.
۳. تأخیر در شروع سخن گفتن یا فقدان 
مهارت های کالم��ی. در کودکانی که قادر 
به سخن گفتن هس��تند، ناتوانی در شروع 
ارتباط کالمی با دیگران و گفتگوی دوطرفه، 

از عالئم اصلی اختالل اتیسم است.
۴. ازنظر احساس درد، حساسیت باالتر 

یا پائین تری نسبت به افراد عادی دارند.
۵. نس��بت به کودکان س��الم به وضوح 

پرتحرک تر یا کم تحرک ترند.

 توقعات کودکان و خانواده های آنان 
از بنیاد اتیسم چیست

ریس بنیاد خیریه اتیسم درباره توقعات 
کودکان اتیسم و خانواده های آن ها می گوید: 
متأس��فانه کودکان ق��ادر به بی��ان نیازها و 
مش��کالت خویش نیس��تند، ولی استنباط 
موج��ود از خواس��ته های خانواده ه��ا ب��ه 
گسترش خدمات توان بخشی و آگاه سازی 

جامعه مربوط می شود. 
پیام نانوشته و ناگفته کودکان اتیستیک 
به مردم را می توان در عبارات زیر جستجو 

نمود:
۱. من قبل ازهر چیز یک کودکم،

۲. ادراک های حسی من اختالل دارند،
۳. بین نخواس��تن )می خواهم نکنم( و 
نتوانس��تن )قدرتش را ن��دارم( تمایز قائل 

شوید،

۴. م��ن متفکر عینی هس��تم یعنی همه 
حرف ها را تحت الفظی می فهمم،

۵. در مواجهه با دایرۀ محدود لغات من 
صبوری پیشه کنید،

۶. چون س��روکار داش��تن با زبان برای 
من مشکل است، من بسیار دیداری محور 

هستم،
۷. بر آنچ��ه می توانم انجام دهم تمرکز 

کنید، نه آنچه نمی توانم،
۸. در تعامالت اجتماعی کمکم کنید،

۹. سعی کنید آنچه مرا عصبانی می کند 
بشناسید،

۱۰. اگ��ر ب��ا م��ن نس��بتی داری��د، مرا 
بی قیدوشرط دوست بدارید.

 بی شک با شناخت و پذیرش شخصیت 
و خصوصیات ک��ودکان مبتالب��ه اختالل 
اتیسم، می توان از عوارض سوء رفتار کودک 
در اماکن عمومی که در بس��یاری از موارد 
منجر به آس��یب روحی و جسمی اولیاء و 

مراقب کودک می گردد، کاست.

هزینه های کودکان اتیسم
هزینه ه��ای ب��االی اداره ی��ک کودک 
اتیس��می، مش��کل بزرگی ب��رای خانواده 
اس��ت. زجاجی با توجه به س��نگین بودن 
هزینه ه��ای نگهداری ای��ن کودکان گفت: 
براب��ر برآوردهای نهاده��ای بین المللی و 
تجارب��ی که م��ا در بنیاد خیری��ه کودکان 
اتیس��می و در مواجه ب��ا والدین کودکان 
اتیس��می به دس��ت آورده ایم، هزینه های 
روح��ی و مالی نگهداری از این کودکان و 
اداره آن ها چند برابر کودکان عادی اس��ت 
و به همین دلیل اگ��ر خانواده ای از تمکن 
مالی مناس��بی برخوردار نباش��د، عماًل در 
نگهداری از فرزندش دچار مشکل می شود 
و اینجاس��ت که ج��ای خال��ی نهادهایی 
ک��ه بتوانند ازاین گونه افراد و کودکانش��ان 

حمایت کنند مشخص می شود.
الزم است اشاره نمایم که کودکان مبتالبه 
اختالل اتیس��م، به طور متوس��ط و مستمر، 
هفته ای شش جلسه به خدمات توان بخشی 
کاردرمان��ی و گفتاردرمان��ی و... نیازمن��د 
هس��تند. لذا خان��واده هائی ک��ه در بخش 
خصوصی از این خدمات استفاده می کنند؛ 
برای یک دوره یک ماه��ه باید هزینه ای به 

مبلغ ۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال را بپردازند.
نکته مهم هزینه ها مرتبط با دندانپزشکی 
این کودکان اس��ت که به دلی��ل بی قراری 
کودک، با بیهوش��ی و هزینه زیاد بیهوشی 
همراه اس��ت. عالوه بر هزینه ه��ای مالی، 
اولیا ء زمان بیش��تری را صرف مراقبت از 
کودک می کنند که جب��ران این زمان برای 
دیگر اعضاء خانواده نیز هزینه های مادی و 

معنوی را به همراه خواهد داشت.
در آخر زجاجی با چشمان اشک آلود به 
سمت قسمت بازی کودکان اتیسم می رود 

و می گوید:
تمامی این کودکان فرزندان من هستند. 
خانواده ه��ا ای��ن مرکز را مث��ل خانه خود 
می دانن��د و تا روزی که امید در چش��مان 
م��ادران این بچه ه��ا زنده اس��ت، از هیچ 
کمکی برای یاری آن ها دریغ نخواهم کرد. 
از تأس��یس بنیاد خیریه کودکان اتیسم تا به 
امروز، تمامی خدمات این موسسه رایگان 
ب��وده اس��ت، از خانواده های اتیس��می و 
مشاوران و کارشناسان این شاخه می خواهم 
که در همیاری و همراهی مش��فقانه با این 
بنیاد دریغ نورزند و امیدوارم که بعد از این 
هم با کمک و عنایت خداوند و همراهانی 
که با لطف به استمرار حیات این بنیاد کمک 
می کنند، بتوانم همچنان تمامی خدمات را 
به ص��ورت رایگان در اختیار این کودکان و 

خانواده های آن ها قرارداد.
بنیاد خیریه کودکان اُتیسم در شش روز 
هفته از ساعت ۹ صبح تا ۷ بعدازظهر آماده 
ارائه خدمات رایگان به خانواده ها و کودکان 
اُتیستیک اس��ت. خانواده هایی که کودکان 
اُتیس��می دارند می توانند با ش��ماره تلفن 
۰۲۱۸۸۹۰۹۳۱۳ تماس گرفته و اطالعات 

الزم را از بخش اداری به دست آورند.

اتیسم یا درخودماندگی، نوعی اختالل مغزی همزمان 
با تولد است، یک اختالل نورولوژیک )مغزی( با 

عالئم روان شناختی که معموالً در ۳ سال اول زندگی 
بروز می کند. مغز افراد اتیستیک نمی تواند در زمینه 

رفتارهای اجتماعی و مهارت های ارتباطی به درستی 
عمل کند. لذا کودکان و بزرگ ساالن اتیستیک در 

زمینۀ ارتباط کالمی و غیرکالمی، رفتارهای اجتماعی، 
فعالیت های سرگرم کننده و بازی دارای مشکالت 

اساسی هستند

 شیوه های حمایت بنیاد اتیسم از کودکان
کودکان مبتالبه اتیسم با گفتاردرمانی و تمرین می توانند حرف های 
آدم های اطرافشان را تا حدی متوجه شود و گفتن برخی کلمات را 

یاد بگیرد. ریس انجمن اتیسم گفت: این خدمات بنیاد اتیسم همگی 
رایگان است و اعضا می توانند از خدمات: کاردرمانی، گفتاردرمانی، 
رفتاردرمانی کودکان و مشاوره خانواده های آنان، همچنین برگزاری 
جلسه های آگاه سازی و اردوهای تفریحی این مرکز استفاده نمایند.
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گزارش تصويرى 
از ضيافت افطارى 
اتحاديه وارذ کننذگان 
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گزارش تصويرى 
از دومين  کنگره 

مكمل هاى غذايى
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Soluvit  N

Thiamin (Vitamin B1)

Riboflavin (Vitamin B2)

Pyridoxine (Vitamin B6)

Cyanocobalamin (Vitamin B12)

Niacin

Pantothenic acid

Biotin

Ascorbic acid (Vitamin C)

Folic acid (Intra Venous)

Essential vitamins for all needs

Benefits in brief
Water-soluble vitamins for parenteral nutrition

Allows for a specific PN vitamin substitution, from 

preterm infants to geriatric patients

Extensive compatibility and stability data are available with  a wide range of admixtures

Composition is based on international recommendations

Compatible with wide range of admixtures

substantial clinical experience

Well established on the market with a long track record and  

and glucose for infusions

Adding                    to a lipid emulsion prevents photo

 degradation

is soluble in lipid emulsions, water for injection Soluvit  N

Soluvit  N



Trace element supplement  for 
 parenteral nutrition in children

Peditrace

meets the daily need of trace 

 elements in premature infants, neonated , 

toddlers and children

Peditrace

The composition of trace elements

 is according to international

recommendations and guidelines

Extensive compatibility data is 

available  with a wide range of

admixture

To meet the basal requirements of

trace elements during intravenous 

nutrition of infants and children

The Active ingredient in 1 ml peditrace is equivalent to the following:

Zn                               250 g                    3.82 mol

Cu 20 g                    0.315 mol

Mn 1 g                    18.2 nmol

Se 2 g                    25.3 nmol

F 57 g                    3.00 mol

I 1 g                    7.88 nmol

Osmolality: 38 mOsm per kg water



Aminoven  Infant 10%

Key advantage

Amino acid solution for preterm and

term newborns,babies and young children 

250 ml

Specifically designed for paediatric patients 

to meet their metabolic demands for BCAA’s ,

taurine , tyrosine cysteine

Reduced concentrations of phenylalanine

and methionine

Include Taurine - an essential for :

Modulation of calcium flux (bone maturation)

Enhancement of bile acid flow and Reducing 

hepatic insufficiency and cholestasis

Immunomodulatory effects (anti-inflammatory)

Essential for retinal development



Addamel  N

Iron (Fe)

Zinc (Zn)

Copper (Cu)

Manganese (Mn)

Iodine (I)

Selenium (Se)

Chromium (Cr)

Fluorine (F)

Molybdenum (Mo)

A balanced mixture of Trace 
Elements for adults

Benefits in brief
Provides a balaced mixture of essential trace 

elements for use as a component of parenteral nutrition

Composition based in accordance with American Medical

 Association guidelines, published information and recent research 

To prevent and correct trace element deficiencies

Essential as activators of particular enzyme systems

To support endogenous antioxidant defences and 

limit oxidative damage by free radicals



Lipovenoes  10% PLR

Phospholipid Reduced

Fat Emulsion for 

Parenteral Nutrition
10% Fat emulsion for infusion

For Parenteral supply of energy & essential fatty acids

500 ml glass bottle

PL/TG ratio of 0.06

Good tolerability

Approved in paediatric



Aminoven  
Amino acid profile with the 

5%  and  10%

500 ml

Meets the requirements for essential and 

branched chain amino acids

Contains a balanced pattern of non-essential

 and conditionally-essential amino acids

Taurine
Is the most abundant free amino acid (amino sulfonic acid)

with various metabolic functions

Is a conditionally-essential nutrient for patients

Undergoing radiation or chemotherapy

With trauma or sepsis

Under long-term TPN or

after surgery

Has immunomodulatory effects

Reduces TPN induced post-operative cholestasis




