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 شماره 456  شنبه27 فروردین ماه 1401  14 رمضان 1443 
سالمت و پزشکى

اخبار 

نقشه کرونایى مازندران بدون لکه قرمز

 سیر نزولى ابتال و بسترى بیماران
بر اســاس آخرین اطالع رســانى رنــگ بنــدى کرونایى مناطق 
مختلف کشــور، رنگ قرمــز کرونایى پس از گذشــت چهــار هفته 
از مازنــدران خــارج شــد. همچنیــن مطابــق آخریــن آمارهــا از 
دانشــگاه هاى علوم پزشــکى استان، سیر بســترى و ابتال به کرونا در 

مازندران نزولى گزارش شده است.
بر اساس آخرین اطالع رسانى رنگ بندى کرونایى مناطق مختلف 
کشور از ســوى مرکز روابط عمومى و اطالع رسانى وزارت بهداشت در 
مازندران، شهرســتان رامسر که تنها منطقه داراى رنگ قرمز مازندران 
بود از وضعیت بسیار پرخطر کرونایى خارج شد و هم اکنون در وضعیت 
نارنجى قرار دارد؛ همچنین 4 شهرستان استان نیز در وضعیت آبى قرار 

گرفتند و مابقى مناطق مازندران در وضعیت زرد کرونایى هستند.
شهرســتان هاى گلوگاه، نکا، بهشــهر، میاندرود، سارى، قائمشهر، 
سیمرغ، ســوادکوه، سوادکوه شــمالى، جویبار، آمل، فریدونکنار، نور، 
چالوس، عباس آباد، کالردشت و تنکابن در حال حاضر 17 شهرستانى 
هســتند که در وضعیت زرد کرونایى قرار دارند و شهرستان هاى بابل، 
بابلســر، محمودآباد و نوشــهر نیز با رنگ آبى از جمله شهرستان هاى 

وضعیت عادى مازندران هستند.
سرپرســت دانشگاه علوم پزشکى مازندران با اشاره به آمار مبتالیان 
کرونا در اســتان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طى شبانه روز گذشته 
تعــداد 23 بیمار مشــکوك به کرونا بر اســاس تشــخیص بالینى در 
بیمارستان هاى تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکى مازندران در سطح 
استان بسترى و ظرف همین مدت تعداد 15 نفر از افراد بسترى شده، از 
بیمارستان ها مرخص شدند و تکمیل روند درمانى خود را در منزل ادامه 
خواهند داد.فرهاد غالمى افزود: هم اکنون 93 بیمار مشکوك به کرونا 
بر اساس تشخیص بالینى در مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکى 
مازندران بسترى هستند که از این تعداد 25 نفر با عالئم حاد تنفسى در 

بخش هاى مراقبت ویژه تحت درمان قرار دارند.
از سوى دیگر، بنابر اعالم روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى بابل، با 
پذیرش جدید 11 بیمار جدید و ترخیص 9 بیمار بهبود یافته در شبانه 
روز گذشته، مجموع بسترى شــدگان کرونا به 48 نفر رسید که از این 
تعداد 13 نفر در بخش مراقبت هاى ویژه بسترى هستند.بر این اساس، 
مجموع آمار بسترى شدگان در بیمارستان هاى تحت پوشش دانشگاه  
هاى علوم  پزشــکى مازندران و بابل 141 نفر اعالم شده است که از این 
تعداد 38 نفر بدحال بوده و در بخش مراقبت هاى ویژه بسترى هستند.

خواص و مضرات انگور
انگور مهم ترین و شــناخته شده ترین میوه از درختان خانواده 
انگورســانان است. جالب اســت بدانید که در خانواده انگورسانان 
بیش از 600 گونه متفاوت وجود دارد. درخت انگور به صورت بوته 

اى و رونده است که مو نامیده مى شود.
انگور میوه پر فایده و مفیدى اســت و خواص بسیار زیادى دارد 
کــه همگى این خــواص را نمى توان به طور کامــل در یک مقاله 
گنجاند ، به همین جهت خالصه اى از خواص انگور را برایتان جمع 
اورى کرده ایم. براى شناخت بیشتر مهم ترین خواص این میوه در 

ادامه با پارسى دى همراه باشید.
خواص انگور

رفع لک هاى روى پوست صورت با انگور
تحقیقات نشــان داده اســت که انگور مى تواند به پاکســازى 
و درمــان لک هاى روى پوســت صــورت کمک شــایانى کند. 
آب انگــور منبع مناســبى از پلى فنــل ها مى باشــد ، به همین 
جهــت انگور مــى تواند در رفــع و درمان لک هاى روى پوســت

 مفید باشد.
براى از بین بردن لک هاى روى پوســت صورت ابتدا آب انگور 
را بگیرید و صاف کنید سپس به آرامى روى پوست صورت و محل 
لک ها ماســاژ دهید ، ســپس اجازه دهید آب انگور روى پوســت 
صورت خشک شــود. در پایان آب انگور خشک شده روى پوست 

صورت را با آب سرد بشویید.
درمان شوره سر با انگور

براى درمان شــوره سر باید از انگور ســیاه استفاده کنید. انگور 
سیاه حاوى مقادیر سرشــارى از ویتامین E و آنتى اکسیدان هاى 
قوى اســت و به همین جهت مى تواند در درمان و رفع شــوره سر 
مفید باشد. آب انگور ســیاه عالوه بر رفع شوره سر مى تواند باعث 

رفع خارش سر نیز شود.
پیشگیرى از سرماخوردگى

خوردن انگور در زمان سرماخوردگى توصیه نمى شود و ممکن 
است براى فرد بیمار مشکالتى ایجاد کند. اما به دلیل وجود مقادیر 
غنى از ویتامین هاى A ، C و K در انگور مى توانید براى پیشگیرى 
از سرماخوردگى و تقویت سیستم ایمنى بدن از آن استفاده کنید.

مرطوب کننده و نرم کننده طبیعى
جالب اســت بدانید انگور مــى تواند مانند یک نــرم کننده و 
مرطوب کننده طبیعى از پوست دســت و صورت محافظت کند. 
عصــاره دانه انگور منبع غنى از ویتامین E اســت و به دلیل وجود 
این ویتامین انگور به عنوان یک مرطوب کننده طبیعى شــناخته 

مى شود.
فواید انگور براى کبد و کبد چرب

انگــور قرمز براى کبد بســیار مفید اســت و مــى تواند باعث 
پاکسازى کبد از سموم شــود. انگور قرمز به عنوان یک دیورتیک 
قوى و طبیعى عمل مى کند و به بهبود عملکرد کبد کمک شایانى 
مــى کند. ضمن اینکه مصرف انگور قرمــز براى درمان کبد چرب 

نیز مثمر ثمر است.
تقویت و درمان ریزش مو با انگور

جالب اســت بدانید انگور براى رفع ریزش مــو و تقویت مو نیز 
بســیار مفید عمل مى کند. انگور و روغن هسته انگور حاوى منبع 
مناســبى از اسید لینولئیک هســتند که این اسید باعث مى شود 
فولیکول هاى مو تقویت شــوند و در نتیجه از ریزش مو جلوگیرى 
مى کند.براى درمان ریزش مو کافیســت که آب انگور را بگیرید و 

پس از صاف کردن روى موهاى خود ماساژ دهید. 
پس از اینکه تمام قسمت هاى ســر را با آب انگور ماساژ دادید 
اجاره دهید آب انگور 30 دقیقه روى موها بماند سپس با آب ولرم 

و شامپو آنرا بشویید.
جوان سازى پوست صورت با انگور

انگور حاوى آنتى اکســیدان هاى مفیدى اســت که باعث مى 
شوند رادیکال هاى آزاد و مضر که باعث ایجاد چین و چروك روى 
پوست مى شــوند از بین بروند. ضمن اینکه ویتامین C موجود در 
انگور براى ایجاد کالژن و حفظ ثبات و اســتحکام پوســت کمک 

شایانى مى کند.

عضو ســندیکاى صاحبان صنایع داروهاى انســانى ایران، 
بر ضرورت اصالح قیمت دارو براى جلوگیرى از ورشکســتگى 

شرکت هاى داروسازى کشور تاکید کرد.
محمدمهدى حقوقى بر ضرورت منطقى ســازى قیمت دارو 
در کشور تاکید کرد و اظهار داشت: اگر اقدام عاجلى براى خروج 
صنعت دارو از بحران انجام نشــود، با مشکالت زیادى در حوزه 

دارو مواجه خواهیم شد.
وى ادامــه داد: اولین نکته مهم در صنعــت دارو، نیروى کار 
و اشــتغال آفرینى اســت، به طورى که با افزایش دســتمزدها، 
کارخانجات دارویى ناچار به تعدیل نیرو هستند که این موضوع 

به شکل جدى در تضاد با اهداف اقتصادى کشور است.
حقوقى، توجه به اصالح قیمت ها را از جهت تأمین داروهاى 
مورد نیاز کشــور نیز ضرورى دانســت و افزود: از سوى دیگر ما 
با موضوع تأمین داروى مورد نیاز کشــور نیز مواجه هســتیم. 
متأســفانه با شــرایطى که در حال حاضر در کشور وجود دارد، 
اگر در کوتاه ترین زمان ممکن براى اصالح قیمت دارو با حاشیه 
ســود مناســب اقدام نشــود، تولید بخش زیادى از محصوالت 
شــرکت هاى دارویى کشور در حاشــیه زیان خواهد بود و عمًال 

تولیــد این اقالم دارویى امکان پذیر نخواهــد بود. در این زمینه 
اگر دســت اندرکاران امر این توانمندى و جســارت را نداشــته 
باشند که نســبت به افزایش قیمت تمام شده کاال اقدام کنند، 
زیان دهى شرکت هاى دارویى ادامه خواهد داشت و در نهایت به 

ورشکستگى آنها خواهد انجامید.
وى با عنوان این مطلب که نشانه هاى زیان دهى تولید دارو در 
شرکت هاى داروسازى کشور از سال گذشته نمایان شده است، 
تاکید کرد: بررسى هاى انجام شده در این زمینه نشان مى دهد در 
حالى که حاشیه سود دارو در سال 1399 حدود 28 درصد بود، 
این رقم در سال 1400 به 20 درصد رسید، که با توجه به افزایش 
بیش از 50 درصدى دســتمزدها در ســال 1401 و همین طور 
افزایش چشمگیر و 30 تا 35 درصدى قیمت نهاده هاى تولید از 
اواخر زمستان سال گذشته تا امروز، شرکت هاى دارویى کشور 

دچار آسیب خواهند شد.
حقوقى افــزود: داده هاى آمارى نشــان مى دهد اگر اصالح 
قیمت در مورد اقالم دارویى صورت نگیرد، شرکت هاى دارویى 
زیــان ده خواهند شــد. با این وضعیت تنهــا زمانى که اصالح و 
افزایــش نرخ دارو به بیش از 30 درصد برســد مى توانیم انتظار 

حاشیه سود براى شرکت هاى داروسازى داشته باشیم.
وى تاکید کرد: بدون شــک هیچ یک از صاحبان شرکت هاى 
دارویى کشــور تمایلى براى تعدیل نیرو ندارند اما یک شــرکت 
داروسازى، مى بایســت جوابگوى نیروى انسانى شاغل و سایر 

هزینه ها باشد.
حقوقى به موضوع ارز ترجیحى دارو اشاره کرد و گفت: تأثیر 
عدم تخصیص ارز حمایتى بر نظام ســالمت کشــور در بحران 
کمبود داروى پنتوکســى فیلین یا تأمین ماده اولیه پرازوسین 
ایجاد شــد و بدون شک اگر دولت بخواهد این داروها را از طریق 
واردات محصول نهایى هــم تأمین کند، باید چند برابر ارز مورد 

نیاز تولید را هزینه کند.
عضو سندیکاى صاحبان صنایع داروهاى انسانى ایران افزود: 
در واقع اگر براى حل مشــکالت اقتصادى شرکت هاى دارویى 
اقدامى نشــود، دولت در آینده نزدیک مجبور مى شــود همان 
ارزى را که باید به شــرکت هاى داروسازى داخلى براى واردات 
ماده موثره و تولید همه اقالم دارویى مورد نیاز کشور اختصاص 

مى داد، صرف واردات بخش کوچکى از نیاز دارویى کشور کند.
وى، آســیب هاى ناشــى از بى توجهــى بــه قیمت گذارى 

منطقــى دارو را در بحث بازســازى و نوســازى صنعت دارویى 
کشــور نیز مؤثر دانست و تاکید کرد: شــرکت هاى داروسازى 
کشور به دلیل افزایش قیمت ها با مشــکالت فراوانى در تأمین 
تجهیزات و بازســازى و نوســازى خطوط تولید روبرو هستند. 
بــه دلیل این مشــکالت در چند ســال اخیر ما نتوانســته ایم 
دســتگاه ها و تجهیــزات مناســب را از شــرکت هاى معتبــر 
خریــدارى کنیــم و در موارد زیــادى به تجهیزات اســتوك

 روى آورده ایم.
حقوقى ادامه داد: در واقع، عدم تأمین تجهیزات و لوازم یدکى 
شرکت هاى داروســازى، به تدریج موجب ایجاد بحران دیگرى 
در صنعت داروســازى کشور مى شود. تأمین نشدن تجهیزات و 
قطعات مورد نیاز تولید، ممکن است کشور را در موارد زیادى در 

طول زمان با کمبود دارو مواجه کند.
وى گفت: اگر نســبت بــه فرآیند قیمت گــذارى و اصالح 
قیمت ها هرچه ســریع تر اقدام نشــود، آســیب هاى فراوانى 
در کمین صنعت داروســازى کشــور خواهد بــود و به تدریج 
کیفیــت داروهــا نیز تحت تأثیــر ایــن رویکرد اشــتباه قرار

 خواهد گرفت.

خطر ورشکستگى صنعت دارویى کشور

 پیامدهاى عدم تخصیص ارز دارو

متخصص طب ســنتى، در خصــوص مصرف چاى 
و قهوه و مضــرات زولبیا و بامیه در مــاه مبارك رمضان 

توضیحاتى ارائه کرد.
علیرضــا یارقلى گفــت: در مــاه مبــارك رمضان 
روزه داران از نوشــیدن قهــوه، نســکافه و چاى پررنگ 
پرهیــز کنند یا کمتر اســتفاده کنند چــرا که مصرف 
آنها باعث تشــدید تشــنگى در طول روز مى شــود اما 
چنانچــه فردى بــه خوردن چــاى عــادت دارد بهتر 
اســت چاى اصیل ایرانى بدون عطر و اســانس و بسیار 

کمرنگ بنوشد.
وى توصیــه کرد بــه منظور کنترل تشــنگى در ماه 
مبارك رمضان از پاشــویه آب ســرد، شستن صورت و 
دست ها با آب ســرد و پاشیدن آب خنک به سر و سینه، 
اسپرى گالب روى صورت و در فضاى خانه استفاده شود 
و همچنین بوییدن سیب و خیار، خواب متعادل و کوتاه 

قبل از اذان ظهر نیز توصیه مى شود.
این متخصص طب ســنتى در مــورد بهبود وضعیت 
گوارش روزه داران نیز تاکیــد کرد: همچنین به منظور 
بهبود وضعیت گوارشى در این ماه به روزه داران خوردن 
زیتون ســاده کم نمک یا زیتون پرورده و سبزى خوردن 
تازه، ریحان، نعناع، برگ ترب، مرزه، جعفرى و�، در کنار 
وعده افطار و سحر توصیه شد که مى تواند گزینه مناسبى 
براى بهبود گوارش، رفع یبوست مزاج و پاکسازى معده 

در بهار باشد.
یارقلــى در خصوص مضرات مصرف شــیرینى جات 
بــه خصوص زولبیــا و بامیه در ماه مبــارك رمضان نیز 
گفت: این مواد بــا ارزش غذایى کم، قنــد و چربى باال، 
دیر هضم و پرکالرى اســت که مصرف آنها در ماه مبارك 
رمضــان نه تنها نفعى بــه بدن نمى رســاند بلکه منجر 

به چاقى، تشدید احســاس عطش و گرسنگى در طول 
روز، افزایش قند و چربى خون، مشکالت قلبى و عروقى

 و...، مى شود.
وى افزود: توصیه مى شود در صورت تمایل به مصرف 
زولبیــا و بامیه آن را به میزان خیلى کم و در حد هفته اى 
یک یــا دو مرتبه به میزان یک یــا دو تکه کوچک مورد 
اســتفاده قرار دهند چــرا که خوردن بیــش از حد این 
شــیرینى مشــکالت زیادى را در بدن ایجاد مى کند که 
منجر بــه افزایش ناگهانى قند خون شــود پس از مدت 
کوتاهى این قند افت کرده و باعث ایجاد گرسنگى کاذب 
مى شــود که پرخورى و اضافه وزن را بــه دنبال خواهد 
داشــت. همچنین مصرف زیاد زولبیا و بامیه باعث ایجاد 

تشنگى در طول روز مى شود.
این متخصص طب سنتى گفت: به جاى این شیرینى 
مى توان از حلواهاى سنتى و قندهاى طبیعى مانند خرما، 
توت خشــک، کشمش، شــیره انگور، انجیر خشک و�، 

استفاده کرد.

متخصص طب سنتى مطرح کرد؛

میزان مصرف چاى و قهوه از افطار تا سحر
مطالعات اخیر نشان داده اند که مزایاى شگفت انگیز لیمو 

تنها محدود به پالپ هاى آن نمى شوند.
  مطالعات اخیر نشــان داده اند که مزایاى شــگفت انگیز 
لیموترش تنها محدود به پالپ هاى آن نمى شــوند. در عین 
حال مشخص شده که پوست لیموترش حتى از خود آن هم 

فواید بیشترى براى سالمتى انسان دارد.
گفته مى شــود که استفاده از لیموترش یخ زده به صورت 
رنده شــده روى هر چیزى که مى خوریم، ممکن اســت به 
پیشگیرى از سرطان سینه کمک کند.براى نمونه طبق مقاله 
اى که از طریق مرکز ملى اطالعات زیست فناورى آمریکا در 
دسترس عالقه مندان است، پوست لیمو چندین برابر بیشتر 
از آب آن محتــواى ویتامینى دارد که به دفع ســموم از بدن 
کمک مى کنــد. حتى برخى از منابع این رقــم را 5 الى 10 
برابر اعالم کرده اند.تمامى اعداد ذکر شــده در متن با استناد 
به مقاالت منتشــر شده توســط مرکز ملى اطالعات زیست 
فناورى آمریکا و پایگاه اطالعاتى کتابخانه ملى کشاورزى این 
کشور استخراج شــده اند.و اما فواید شگفت انگیز لیمو براى 

سالمتى که ممکن است از آنها بى خبر باشید:
    کمک به پاکسازى کلیه و کبد

    پیشگیرى از عالئم آسم
    تقویت سیستم ایمنى بدن

    مبارزه با باکترى ها به طور موثر
    پیشگیرى و درمان استرس و افسردگى

    کاهش خطر سکته مغزى
    کمک استثنایى براى مبارزه با التهاب

    کنترل فشار خون
    کاهش سلول هاى سرطانى در بدن
محتواى تغذیه اى پوست لیموترش

با وجود مقدار مصرف کم، پوســت لیمو حاوى بســیارى 

از مواد مغذى اســت. یک قاشــق غذاخــورى (6 گرم) از آن 
محتویات زیر را در خود جاى داده است:

کالرى: 3    کربوهیدرات: 1 گرم
فیبر: 1 گرم    پروتئین: 0 گرم   چربى: 0 گرم

ویتامین ث: 9٪ از میانگین میزان مورد نیاز روزانه
پوســت لیمو حاوى مقدار زیادى فیبر و ویتامین ث است 
و 9 درصــد از نیــاز روزانه به این ویتامین را تنها با 1 قاشــق 

غذاخورى (6 گرم) تامین مى کند.
عالوه بر این پوســت لیمو مقادیر کمى کلسیم، پتاسیم و 
منیزیم نیز دارد. دى- لیمونن ترکیبى که به لیمو عطر و بوى 
خاصى مى دهد، در پوســت آن هم یافت مى شود و محققان 
احتمال مى دهند که مسئول بسیارى از مزایاى سالمتى این 

میوه باشد.
و اما چندین مورد از مهم ترین فواید علمى پوست 

لیمو:
حمایت از سالمت دهان

حفره هاى دندانــى و عفونت هاى لثه از جمله رایج ترین 
بیمارى هاى دهان و دندان هستند که توسط باکترى هایى 

مانند استرپتوکوك موتانس ایجاد مى شوند.
پوســت لیمو حاوى مواد ضد باکتریایى است که ممکن 
است رشد میکروارگانیســم ها را مهار کند. در یک مطالعه، 
محققان چهار ترکیب در پوست لیمو را شناسایى کردند که 
داراى خــواص ضد باکتریایى قوى هســتند و به طور موثر با 
باکترى  هاى رایج ایجاد کننــده بیمارى هاى دهان و دندان 

مبارزه مى  کنند.
منبع غنى از آنتى اکسیدان

آنتى اکســیدان هــا ترکیبــات طبیعى هســتند که از 
طریق مبارزه با رادیکال هاى آزاد در بدن از آســیب سلولى

 جلوگیرى مى کنند.

چند نکته جالب درباره فواید سالمت پوست لیموترش/

از خواص ضدمیکروبى تا مبارزه با یک بیمارى جدى

ی  وال یھ وال ھ

اجراى طرح نظــام ارجاع تخصصى تغذیــه با همکارى 
معاونت بهداشــتى دانشگاه علوم پزشــکى شهید بهشتى و 
انســتیتو تحقیقات تغذیه اى و صنایع غذایى به طور رسمى 

آغاز شد.
 محمدرضا ســهرابى معاون بهداشــتى دانشــگاه علوم 
پزشکى شهید بهشــتى گفت: هدف معاونت بهداشتى ارائه 
خدمت بهینه به مردم اســت که اولین استراتژى در راستاى 
تأمین این هدف استفاده مطلوب از امکانات و زیرساخت هاى 

موجود است.
نقش الگوى نامناســب تغذیه در بروز بیمارى هاى 

غیر واگیر و مزمن
وى عوامل خطر تهدید کننده سالمت را بسیار متنوع ذکر 
کرد و افزود: الگوى نامناسب تغذیه در این میان، نقش مهمى 
در بروز بیمارى هاى غیر واگیر و مزمن دارد و اصالح آن نیز در 

کاهش باربیمارى ها مؤثر است.
ســهرابى با اشاره به خدمات ارائه شده توسط کارشناسان 
تغذیه در ســطح مراکز خدمات جامع سالمت و نقش آنها در 

اصالح الگوهاى تغذیه اى خاطرنشان کرد: این خدمات براى 
کالنشهرى مانند تهران کافى نیســت و توسعه آن ضرورى 
است.به گفته معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى شهید 
بهشتى، برخى مراجعان مراکز بهداشتى به خدمات تخصصى 
رژیم درمانى نیاز دارند که متأسفانه با گذشت سال ها فرآیند 
ارجاع در حوزه تغذیه محقق نشــده اســت. از طرفى دیگر 
برخى خدمات ســالمت نظیر مشــاوره هاى تغذیه ممکن 
اســت در جامعه به صورت بازارى ارائه شــوند و کیفیت الزم 

را نداشته باشند.
وى افــزود: با توجه بــه اینکه ارائه خدمــات با کیفیت از 
اهداف معاونت بهداشتى محسوب مى شود طرح همکارى با 
کلینیک هاى تخصصى انستیتو تغذیه مطرح شد تا در صورت 
نیاز به مشاوره هاى تخصصى این خدمات به صورت با کیفیت 
و از طریق محیط آکادمیک و توســط متخصصان و اساتید به 

مردم ارائه شود.
ســهرابى با توجه به وجود مناطق کم برخوردار در حوزه 
تحت پوشــش دانشــگاه گفت: برخى از مراجعــان مراکز 

بهداشتى توانایى مالى براى استفاده از مشاوره هاى تخصصى 
بخش خصوصى را ندارند. در حالى که به دلیل بیمارى هایى 
نظیر نارسایى کلیه، دیابت و مشکالت قلبى عروقى ناگزیر به 

دریافت مشاوره هاى تغذیه و رژیم درمانى هستند.
وى خاطرنشــان کرد: با اجراى این طرح تالش مى کنیم 
با همکارى انستیتو تحقیقات تغذیه اى و اصالح نظام ارجاع، 
خدمــات با کیفیت با هزینه مناســب به آســانى در اختیار 

مراجعان قرار گیرد.
ســهرابى اظهار امیدوارى کرد با اجراى موفق این پروژه 
بتوان آن را به عنوان یک الگوى کشــورى در اختیار ســایر 

دانشگاه ها قرار داد.
انســتیتو تغذیه؛ تنها مرجع ملى ایران در زمینه 

سیاستگذارى علوم تغذیه است
ســید امیر محمد مرتضویان رئیس دانشــکده تغذیه و 
انستیتو تحقیقات تغذیه اى و صنایع غذایى کشور، نیز با اشاره 
به وجود برخى مراکز ســودجو در حوزه تغذیه و رژیم درمانى 
گفت: متأســفانه این مراکز از طریق شــبکه هاى مجازى یا 

تأسیس کلینیک هاى لوکس؛ با استفاده از عدم آگاهى مردم 
و تبلیغات اقدام به ارائه مشــاوره هاى غیرعلمى مى کنند که 
گاهى براى ســالمت فرد و جامعه نیز مخاطره آمیز و زیانبار 
هســتند.وى ضمن ابراز خرسندى از اجراى این طرح یادآور 
شــد: انســتیتو تحقیقات تغذیه اى تنها مرجع ملى ایران در 

زمینه سیاستگذارى علوم تغذیه است.
مرتضویــان افزود: بــه عنوان یک رســالت ملى درصدد 
برآمدیم با همکارى معاونت بهداشتى دانشگاه شرایط ارجاع 
و پذیــرش مراجعان و بیماران به کلینیک هاى تخصصى این 
مرکز تسهیل شود و خدمات مشــاوره و رژیم درمانى توسط 
متخصصــان در اختیار مــردم قرار گیــرد. همچنین زمینه 
همکارى هاى مشــترك آموزشــى و پژوهشــى با معاونت 
بهداشــتى تقویت شــود.وى، همکارى با معاونت بهداشتى 
دانشــگاه در حوزه تغذیه را گامى مهم بــراى ارائه خدمت به 
جمعیت شــش میلیون نفرى تحت پوشــش دانشگاه علوم 
پزشکى شــهید بهشتى برشمرد و گفت: از هر ارتباطى که به 

نفع سالمت عمومى مردم باشد استقبال مى کنیم.

براى اولین بار در کشور؛

اجراى طرح نظام ارجاع 
تخصصى تغذیه کلید خورد

اجراى طرح نظام ارجاع تخصصى تغذیه با همکارى معاونت بهداشــتى دانشگاه علوم پزشکى 
شهید بهشتى و انستیتو تحقیقات تغذیه اى و صنایع غذایى به طور رسمى آغاز شد.

 محمدرضــا ســهرابى معاون بهداشــتى دانشــگاه علوم پزشــکى شــهید بهشــتى 
گفت: هــدف معاونت بهداشــتى ارائه خدمــت بهینه به مردم اســت که اولین اســتراتژى 
در راســتاى تأمیــن ایــن هــدف اســتفاده مطلــوب از امکانــات و زیرســاخت هاى 
موجود است.وى عوامل خطر تهدید کننده سالمت را بسیار متنوع ذکر کرد و افزود: الگوى نامناسب 
تغذیه در این میان، نقش مهمى در بروز بیمارى هاى غیر واگیر و مزمن دارد و اصالح آن نیز در کاهش 

باربیمارى ها مؤثر است...


