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سالمت در ایران

شماره هفتصد بیستونه دی نودوهفت

پیشخوان

نبود آب آشامیدنی و سرویس بهداشتی در برخی مدارس

نمایشگاهی برای بیماران هموفیلی و ترومبوفیلی

معاون تربیتبدنی و سالمت وزارت آموزشوپرورش درمورد مشکالت مدارس مناطق محروم گفت« :امروز
باید مشکالت اولویتدار حوزه بهداشت مورد توجه قرار بگیرد که ازجمله آنها میتوان به دسترسی نداشتن
به آب آشامیدنی در برخی مدارس و جدا نبودن سرویسهای بهداشتی از آبخوریها اشاره کرد ».مهرزاد
حمیدی با اشاره به شاخصهای بهداشتی و اقدامات انجامشده در  4استان هدف آذربایجان غربی ،سیستان و
بلوچستان ،کرمان و هرمزگان افزود« :پیشنهاد ما این است که مشکالت اولویتدار در این استانها در حوزه
بهداشتی مورد توجه قرار گیرد .تأکید ما این است که بحث جدا شدن سرویسهای بهداشتی از آبخوریها و
مخصوصا آنهایی که آب آشامیدنی ندارند و آب تانکری باید به آنها برسد ،مورد حمایت قرار بگیرد».

نـمایشــگــاه آثــار آبــرنگ یـک گـروه هــنری مشــهور در
حمایت از بیماران هموفیلی و ترومبوفیلی در فرهنگسرای نیاوران
در حال برگزاری است .استادان و هنرمندان برجسته گروه رنگاب
در حمایت از بیماران هموفیلی و ترومبوفیلی در حرکتی مردمی
اقدام به برپــایی نمــایشـگاهی از آثار آبرنگ استادان این رشته در
فرهنگسرای نیاوران کردهاند.
بر اساس این گزارش ،این نمایشگاه با تالش موسسه خیریه «مهتا»

دکتر حسین عرفانی ،رئیس اداره
مراقبت از بیماریهای وزارت بهداشت

امسال افزایش موارد آنفلوانزا
در حد انتظار بوده
ویروس آنفلوانزا میتواند در موقعیتهای مختلف جهش پیدا کند
و اگر این جهش شدید باشد ،به آن «شیفت آنتیژنیک» میگوییم
و چنانچه این جهش نتیجهاش ویروسی باشد که با ویروسهای
قبلی تفاوت زیادی دارد چون عامل بیماریزای جدیدی به وجود
میآید که بشر تجربه مواجهه با آن را نداشته ،در برخی از افراد
استعداد ابتال پیدا میشود و با توجه به افزایش موارد ابتال عوارض
بیشتری بروز میکند .عالوه بر آن ،برخی از این جهشها خیلی
کوچک هستند و طغیانهای سالیانه بیماری ایجاد میکنند .به بیان
دیگر ،ویروس همان قبلی است ولی تغییرات کوچکی در آن
ایجاد میشود بنابراین سیستم ایمنی بدن از قبل توانایی مقابله با
این ویروس را داشته یا مبتال نمیشوند یا اگر مبتال شوند میتواند
عوارض کمتری برای فرد مبتال داشته باشد .با این تفاسیر ،ما امسال
مثل سالهای گذشته و در ایران مثل دیگر کشورهای نیمکره
شمالی زمین ابتدای فصل زمستان و اواخر پاییز احتمال میدهیم
آنفلوانزای فصلی شایع شود .امسال هم جهشهای خیلی کوچک
در ویروس آنفلوانزا داشتیم .با توجه به نظام مراقبتی که داریم،
بهویژه در مناطق سردخیز و در تهران ،مناطقی از شمال غرب و
شمال شرق کشور و غرب ،مواردی در افزایش آنفلوانزا داشتیم
ولی قطعا موارد ابتال به سال گذشته و سال  94که با همهگیری
شدیدی روبرو بودیم ،نخواهد رسید.
ابتال به آنفلوانزا امسال به صورت همهگیری شدید نیست ،اما
طغیانهای محدودی را از موارد بیماری در کشور شاهد هستیم
که با ماهیت عامل بیماریزا هماهنگی دارد و رخداد غیرطبیعی
نیست .از سالها قبل ابتدای فصل سرما؛ یعنی اواخر آذرماه و
دیماه انتظار داریم موارد آنفلوانزا افزایش یابد ،امسال هم افزایش
یافته است .نکته مهم این است که بالغ بر  98درصد موارد آنفلوانزا
با استراحت در منزل و مصرف سوپ و مایعات گرم بهبود پیدا
میکند و نیاز به آنتیبیوتیک هم ندارد ولی ما باید بدانیم این بیماری
آنفلوانزای ساده است یا عفونت شدید آنفلوانزاست؟ در این زمینه
ما میخواهیم مردم توانمند باشند و با خودمراقبتی بتوانند از روند
بیماری جلوگیری کنند .بنابراین توصیه ما این است که اگر احساس
ناخوشی همراه تب و سرفه داشتند حتما به پزشک مراجعه کنند.
اگر پزشک به آنها توصیه کرد در منزل بمانند ،این توصیه را جدی
بگیرند تا هم خودشان زودتر بهبود یایند و هم بیماری به دیگران
منتقل نشود 2 .درصد موارد آنفلوانزا ممکن است شدت پیدا کند
و به ذاتالریه تبدیل شود .این موارد نیاز به بستری در بیمارستان
و تجویز داروهای مناسب دارد .تعدادی از افراد جامعه نیز بیشتر در
معرض خطر هستند ،مثل کودکان زیر  5سال ،خانمهای باردار ،افراد
باالی  50تا  60سال ،افرادی که بیماریهای مزمن قلبی -عروقی و
ریوی دارند یا افرادی که بیماریهای متابولیک مثل دیابت دارند،
افرادی که به مدت طوالنی کورتون مصرف میکنند یا آسپیرین
میخورند .توصیه این است این افراد قبل شروع فصل سرما واکسن
آنفلوانزا بزنند ولی اجبار و الزام نیست .شهریور و مهر بهترین زمان
تزریق واکسن آنفلوانزاست .برخی دیگر از افراد به غیر از افرادی
که ذکر شد نیز در معرض خطر هستند؛ افرادی که در اورژانسها
و بیمارستانها کار میکنند ،محیطبانها که با پرندگان در تماس
هستند ،دامپزشکان و افرادی که در مرغداری کار میکنند .توصیه
ما به این افراد این است که واکسنشان را به موقع بزنند و حتما
بهداشت فردی را رعایت کنند و اگر با عالئم آنفلوانزا مواجه
شدند ،به پزشک مراجعه کنند .افرادی هم که بیمار نشدهاند ،برای
پیشگیری بهداشت فردی را رعایت کنند و شستشوی درست
دستها را جدی بگیرند .همچنین یکی از نکات مهم این است که
اگر فرد کوچکترین عالمتی از بیماری را داشت ،روبوسی نکند.
چنانچه فردی بیمار است ،آداب سرفه و عطسه را رعایت کند و
جلوی دهان و بینی را بگیرد و اگر به دستمال دسترسی نداشت،
در آستین قسمت آرنج عطسه یا سرفه کند .همچنین افراد بیمار
کمترین مراوده را با دیگران داشته باشند و اگر به اماکن عمومی
میروند ،ماسک بزنند تا بیماری منتقل نشود.
همانطورکهبیانشد،از100نفربیمار98درصدعالئمسرماخوردگی
معمولی دارند که با استراحت در منزل و مصرف مایعات بهبود
پیدا میکنند ولی 2درصدی که تبدیل به عفونت حاد تنفسی میشود
باید در بیمارستان بستری شوند .از تعدادی که بستری میشوند،
برخی نیاز به آیسییو دارند و درصد کمی فوت میکنند .امسال
هم الگوی طبیعی بیماری داشتیم و موارد مرگومیر در حد
انگشتشمار و اندک بوده است .در چند روز گذشته خبری از
وزارت امور خارجه منتشر شد ،مبنی بر اینکه به دلیل شیوع و
موارد فوتی بیماری آنفلوانزا در کشور گرجستان ،هموطنان از
سفرهای غیرضروری به این کشور خودداری کنند .در این زمینه
باید بگویم ،آنچه ما در مرکز مدیریت بیماریها رصد کردیم که
این رصد براساس مقررات بهداشتی بینالمللی است ،در کشورهای
همسایه ما از جمله گرجستان ،افزایش غیرقابلانتظاری از بیماری
آنفلوانزا نداشتیم یا گزارش نشده و خبری که وزارت امور خارجه
داده باید از طریق خود این وزارتخانه اطالعرسانی شود .آنچه ما
بررسی کردیم ،موارد آنفلوانزا خارج از حد انتظار نبوده است.

 10برابر شدن مصرف
قلیان در دختران دانشجو

 35تا  40درصد دانشجویان کشور تجربه مصرف
قلیان را دارند و مصرف این ماده دخانی در دختران
دانشجو  10برابر افزایش یافته است .همچنین 20
تا  25درصد دانشآموزان دبیرستانی در کشور
تجربه مصرف قلیان را دارند و مصرف دخانیات در
نسل جوان ما افزایش قابلتوجهی داشته است .این
آمارها را رئیس شبکه ملی پیشگیری از بیماریهای
غیرواگیر در یک نشست خبری عنوان کرد ه و
نسبت به افزایش مصرف مواد دخانی ،بهویژه در
نوجوانان و جوانان هشدار داده است .این درحالی
است که کشور ما مفتخر به تصویب قانون جامع
کنترل دخانیات بوده و یکی از کشورهایی است
که معاهده بینالمللی کنترل دخانیات را امضا کرده
است ولی با گذشت بیش از  10سال از زمان
تصویب این قانون که بندبند آن قرار بود مصرف
مواد دخانی را در کشور کاهش دهد ،همچنان
روی کاغذ مانده .در چند سال اخیر ،اما نگرانیها
به افزایش مصرف قلیان ،بهویژه بین دختران نوجوان
و جوان معطوف شده است .از آنجایی که قلیان قبح
سیگار را ندارد ،کمکم جایگاهش را در مهمانیها و
دورهمیها باز کرده و انگار مصرفش بین زنان از
سیگار پیشی گرفته است .این ماده دخانی که هر 30
دقیقه مصرف آن معادل  40نخ سیگار است ،هر روز
با ترفندهای جدید شرکتهای دخانی و با اشکال
مختلفدرمهمانیهاوکافیشاپهاخودنماییمیکند
و بسیار در دسترس است ،در حالی که قلیان بسیار
بیشتر از سیگار ،سالمت زنان را تهدید میکند .در
سالهای اخیر عرضه قلیان از راههای معمول خارج
شده و در فضای مجازی با تبلیغات فریبنده قلیان با
طعمهایمختلفوبستهبندیهایمتنوعدر 24ساعت
شبانهروزعرضهمیشودواینمسالهبسیارنگرانکننده
است .دکتر محمد رضا مسجدی ،رئیس شبکه ملی
پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر این جمالت را در

نشست خبری نخستین همایش شبکه ملی پیشگیری
از بیماریهای غیرواگیر بیان کرد و گفت:
«نتایج یک مطالعه در مراکز ترک اعتیادزاهدان نشان
میدهد  90درصد معتادان ،اعتیادشان را با سیگار و
قلیان آغاز کردند ،این درحالی است که ما در کشور
 2میلیون و  700هزار معتاد داریم که در سن جوانی و
میانسالی هستند ».دبیر کل جمعیت مبارزه با دخانیات
با گالیه از تخصیص ارز مبادلهای به سیگار تاکیدکرد:
«در حال حاضر در کشور مشکالت ارزی داریم و
برای مایحتاج مردم باید ارز مبادلهای در نظر بگیریم،
چطور میشود برای سیگار و توتون ارز مبادلهای
تخصیص مییابد؟ از حاکمیت باید مطالبه کنیم که
این کار را نکند».

با کنترل مصرف سیگار و قلیان ،یکسوم
سرطانها کاهش مییابد

رئیس شبکه پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر
اضافه کرد« :در حال حاضر قیمت سیگار گرانتر
شده ولی مالیات آن افزایشی نیافته و سودش در جیب
واردکنندگان ،تولیدکنندگان و واسطهگران میرود ،در
حالی که دولت میتواند با افزایش مالیات سیگار،
برای تجهیز امکانات ورزشی و رفاهی هزینه کند».
به گفته دکتر مسجدی ،اگر دولت به درستی از سیگار
مالیات بگیرد ،رقمی معادل  20هزار میلیارد تومان در
سالجمعمیشودکهمیتوانآنرابهآموزشوپرورش
و ورزش کشور تزریق کرد .وی در ادامه به ارتباط
بیماریهای غیرواگیر و مصرف دخانیات در کشور
نیز اشاره کرد 350« :تا  360هزار مورد مرگ ساالنه در
کشور اتفاق میافتد که  80درصد علت آن بیماریهای
غیرواگیر است .سرطان نیز جزو بیماریهای غیرواگیر
است که در کشور رو به افزایش است ،به طوری که
 365هزار بیمار مبتال به سرطان داریم و هر سال 115
تا  120هزار بیمار جدید مبتال به سرطان شناسایی

که یک سازمان مردمنـــــهاد حـامی بیماران هموفیلی و ترومبوفیلی
است ،در حال برگزاری است .الزم به ذکر است موسسه خیریه «مهتا»
فعالیت خود را از سال  93و با هدف کمک به جمعیت  10هزار نفری
ثبتشده بیماران هموفیلی و ترومبوفیلی آغاز کرده است.گفتنی است،
آیین افتتاحیه نمایشگاه آثار آبرنگ روز جمعه  27دیماه  1397از
خ  28دیماه
ساعت  16تـــا 20بوده و عالقهمندان میتوانند از تاری 
لغایـت  4بهمنماه  1397از ســــاعت  10تا  20برای بازدید به
نشانی تهران ،انتهای خیابان پاسداران ،مقابل پارک نیاوران ،فرهنگسرای
نیاوران مراجعه کنند.

میشود ».بر اساس مطالعات انجامشده اگر مصرف
سیگاروقلیانرادرکشورکنترلکنیم،یکسومسرطانها
را میتوان کاهش داد ،این درحالی است که هزینه
داروهای سرطان بیش از  4هزار میلیارد تومان در سال
است و با گسترش مصرف قلیان در خانهها نمیدانیم
وضع ابتال به سرطان در دانشآموزان ،دانشجویان و
دختران جوان چگونه خواهد بود!»

پرداخت هزینههای آن را داشته باشند .در کشورهای
پیشرفته امکانات ورزشی رایگان است ،در کشور ما
نیز شرایط باید به گونهای باشد که جوانان به سالنهای
ورزشی بیایند ،بعد استعدادهای ورزشی آنها شکوفا
شده و به سرمایه ملی تبدیل میشود و برای کشور
افتخار است ولی گسترش قلیان و سیگار چه افتخاری
برای کشور دارد؟!»

دختران جوان قلیان را برای تفریح و
تخلیه انرژی استفاده میکنند

با ورود زنان به مسابقات ورزشی ،تعداد
مدالهای طال افزایش یافت

قانون جامع مبارزه با دخانیات با  6بند در سال  85در
مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید و عالوه بر
آنایران،یکیازکشورهاییاستکهمعاهدهبینالمللی
مبارزه با دخانیات را امضا کرده است .کشورهایی که
جزو این معاهده بینالمللی هستند موظفاند در زمینه
مبارزه با قاچاق مواد دخانی ،افزایش مالیات بر سیگار،
نصب تصاویر هشداردهنده روی پاکتهای سیگار،
ممنوعیتتبلیغدررسانههایملیواحداثکلینیکهای
ترک سیگار اقدام کنند اما این قانون همیشه نصف و
نیمه اجرا شد و انگار هیچ گاه جدی گرفته نشد .دکتر
محمد رضا معدنی ،دبیر فراکسیون مبارزه با دخانیات
مجلس و در گفتوگو با «سالمت» در مورد افزایش
مصرفدخانیاتباوجودقوانینسفتوسختتوضیح
داد« :متاسفانه بعد از یک دهه از تصویب قانون جامع
کنترل دخانیات ،کاهش مصرف دخانیات را نداریم،
علت این است که هر ساله شرکتهای تولیدکننده
مواد دخانی به مجلس میآیند و ترفندهایی را به کار
میبرند تا مالیات بر مواد دخانی افزایش پیدا نکند .از
سوی دیگر ،دکههای روزنامهفروشی سیگار و قلیان
را میفروشند و هر نهاد که مسوول کنترل این قضیه
است ،به نحوی از زیر آن در میروند .عالوه بر آن،
در رسانه ملی در فیلمها و سریالها ،هنرپیشههای
مشهور سیگار و قلیان میکشند ،در حالی که الگوی
جوانان هستند .همچنین مغازههایی هم هستند که
بدون مجوز ،قلیان را دم منزل تحویل میدهند .در
واقع صحبت مدیر عامل جمعیت بدون دخانیات این
است که چون نوجوان و جوان امروز تفریحی برای
تخلیه هیجاناتش ندارد ،با وجود در دسترس بودن
قلیان وسیگار ،قاعدتا به سمت قلیان و سیگار میرود».
وی با اشاره به اینکه در مورد مصرف سیگار تفاوت
فاحشی بین زنان و مردان وجود دارد ،گفت« :در
مورد قلیان آمار مصرف بین خانمها و آقایان بسیار به
هم نزدیک است ،به گونهای که  7/21درصد مردان و
21/2درصدخانمهاقلیانمصرفمیکنندونشاندهنده
این است که عملکرد خوبی برای مبارزه با دخانیات
در کشور نداشتیم ».دبیر فراکسیون مبارزه با دخانیات
مجلس ،با بیان اینکه قهوهخانهداران استدالل میکنند
که باعث اشتغالزایی  2هزار نفر شدهاند ،تاکید کرد:
«تا زمانی که قانون داریم ولی آن را اجرا نکنیم ،آمار
مصرفکنندگانمواددخانیبیندخترانوپسرانایرانی
افزایشمییابدچونجوانامروزیدنبالتفریحیاست
که انرژی را تخلیه کند .با این وضعیت اقتصادی کجا
برود! وقتی دکهها به راحتی قلیان عرضه میکنند و در
برخی سریالهای پرطرفدار قلیان و سیگار میکشند،
ما بگوییم قلیان بیماریزاست ،در ذهن جوانان تضاد
ایجاد میشود ».مدیر عامل جمعیت بدون دخانیات
باز هم تاکیدکرد که جوانان ،بهویژه دختران جوان
برای دور هم بودن و تفریح قلیان میکشند و افزود:
«مراکز تفریحی باید به گونهای باشد که جوانان توان

مصرف دخانیات در سال  85بنابر اعالم شرکت
دخانیات  50میلیارد نخ در سال بوده ،در حالی که
اکنون بالغ بر  60میلیارد نخ مصرف سالیانه سیگار
است .مدیر عامل جمعیت مبارزه با دخانیات اعتقاد
دارد ،این آمار به این معناست که ما در زمینه مبارزه
با دخانیات به هر شکل موفق عمل نکردیم« :یک
زمان خانمها اجازه ورود در مسابقات ورزشی را
نداشتند ولی از زمانی که خانمها ورود کردند در
مسابقات ورزشی تعداد مدالهای طالی ما افزایش
یافت .همین خانمها بودند که در عرصههای مختلف
علمی و ورزشی افتخارآفرینی کردند .بنابراین برای
اینکه بتوانیم مصرف دخانیات ،بهویژه قلیان را بین
دخترانجوانمانکمکنیم،بایدعرصهرابرایشکوفایی
استعدادهای جوانان فراهم کنیم».

قلیان با بدن زنان چه میکند؟

همه میدانیم که دخانیات ماده سالمتمحوری نیست
و این قضیه بیشتر در مورد سیگار برایمان تبدیل به
باور شده تا قلیان .به همین دلیل مصرف قلیان برای
دخترانوزنانایرانیقبحسیگارراندارد.نکتهقابلتوجه
این است که تاثیرات قلیان برای سالمت زنان بیشتر
از مردان است .دکتر نسیم سنجری ،دبیر و نایبرئیس
انجمن علمی متخصصان زنان و مامایی ایران در
گفتوگو با «سالمت» درمورد تاثیر قلیان برسالمت
زنان توضیح داد« :مصرف قلیان زمینهساز بیماریهای
گوارشی ،تنفسی ،قلبی -عروقی و مشکالت دوران
بارداری است .همچنین مصرف قلیان همه عوارض
سیگار را دارد و هر  1ساعت مصرف قلیان معادل 5
بسته سیگار دود وارد بدن میکند .ضمن اینکه قلیان
عوارض منحصر به خود را نیز دارد ».به گفته وی،
مصرف قلیان در زنان باعث کاهش قابلیت بارداری
میشود و در مردان تحرک و عمر اسپرم را کاهش
میدهد .از سوی دیگر ،در قلیان فلزات سنگینی مثل
آرسنیک ،کروم ،سرب و کبالت وجود دارد که همه
این مواد وارد بدن میشود .این متخصص زنان اختالل
در جذب کلسیم را از دیگر عوارض قلیان بر خانمها
ذکرکرد« :قلیان باعث اختالل در جذب کلسیم و
ساخت استخوان و درنتیجه تسریع پوکی استخوان
میشود .همچنین در دوران بارداری مصرف قلیان با
افزایش احتمال سقط و وزن پایین نوزاد همراه است».
به گفته دکتر سنجری ،مصرف قلیان ،اختالالت
هورمونهایجنسیایجادمیکندوبایائسگیزودرس
مرتبط است .نکته دیگری که نایبرئیس انجمن
متخصصان زنان به آن اشارهکرد ،مصرف قلیان با
بوهاوطعمهایمختلفاست«:استفادهازموادآروماتیک
برای بودار کردن تنباکو ،میتواند زمینهساز سرطان
باشد .ایجاد چینوچروک در پوست و کاهش وزن
از عوارض دیگر استعمال دخانیات ،بهویژه قلیان برای
خانمهاست».

مصرف یک نوع داروی فشارخون منجر به سرطان میشود؟
اعالماخباریمبنیبرسرطانزابودندارویفشارخون،
موضوع تازهای نیست و تقریبا اوایل تابستان ،این
خبر بسیار داغ شد .داروی «والسارتان» که برای
کنترل فشارخون و کمک به پیشگیری از نارسایی
قلبی تجویز میشود به دلیل دارا بودن یک نوع ماده
شیمیایی خطرزا و تاثیر احتمالی این ماده در بروز
بیماری سرطان از  ۲۲کشور جمعآوری شد .در
همان زمان مسووالن سازمان غذا و دارو در کشورمان
اعالم کردند این دارو در کشور ما مشکلی ندارد و
در مواردی مواد اولیه آن مشکل داشت و جمعآوری
شد .این درحالی است که این دارو در کشور ما
جزو داروهای پرمصرف است و به دلیل آنکه بیش
از  10میلیون نفر از مردم کشورمان مبتال به فشارخون
هستند ،این نگرانی وجود دارد که برخی بیماران از
ترس بیماریزا بودن داروی فشارخون از مصرف
آنبپرهیزندومهمترآنکهآیاهمهداروهایفشارخونی
که طبق اعالم سازمانهای بینالمللی احتمال
سرطانزاییآنهاوجوددارد،ازداروخانههاجمعآوری

شدهاند؟ چند روز پیش مدیر کل داروی سازمان
غذا و دارو در گفتوگو با ایرنا در مورد سالمت
داروی لوزارتان گفته بود« :فقط در صورت مصرف
 10سال از دوز  360میلیگرم لوزارتان با ماده اولیه
مشخصی ،ممکن است منجر به سرطان شود ،اما
در حال حاضر داروهای لوزارتان موجود در بازار
مشکلی ندارند ».وی افزود« :در این رابطه سازمان
غذا و داروی آمریکا اطالعیهای صادر و اعالم کرده
که ماده اولیه این دارو که از یک یا دو منبع تهیه
شده ،در صورت مصرف  10سال با دوز 360
میلیگرم ،احتمال ابتال به سرطان را به دنبال دارد».
دکتر محمد عبدهزاده توضیحداد« :به همین علت
سری ساخت مربوط به همه نمونهها را به آزمایشگاه
فرستادیموفقطمحصولیککارخانهمشکلداشت
که جمعآوری شده و لوزارتانهای موجود در
داروخانههای کشور مشکلی ندارند ».برای اینکه
نگرانیها در مورد داروی لوزارتان و والسارتان برای
مصرفکنندگان برطرف شود ،جزییات بیشتر را از

دکترطلعتقانع،داروسازوعضوهیاتعلمیسازمان
غذا و دارو پیگیری کردیم .وی در این زمینه به
«سالمت» گفت« :شرکتهای تامینکننده مواد اولیه
یا شرکتهایی که محصول نهایی را تولید میکنند،
اگر متوجه یک اشکال در محصولشان شوند که این
اشکال میتواند در بستهبندی و مواد اولیه و ...باشد،
محصول را به اصطالح ریکال(جمعآوری) اعالم
میکنند و به مردم هم اطالعرسانی میشود که این
محصول را با این تاریخ تولید مصرف نکنند .در
مورددارویلوزارتانووارلسارتانشرکتتولیدکننده
ماده اولیه متوجه ناخالصی به مقدار کم در محصولش
شده و به همه اعالم کرده محصولی که در این تاریخ
تولید شده ،ممکن است بیماریزا و سرطانزا باشد.
بنابراین از این محصول استفاده نکنید ».به گفته
مدیر سابق مرکز پاسخگویی و اطالعات دارویی
 ،1490تمام کارخانههایی که از این ماده اولیه استفاده
کرده بودند که به طور وسیع شامل تولیدکنندگان
در آمریکا و اروپا و حتی کشور ما هم بود ،موظف

بودند این موضوع را به اطالع همه برسانند و داروها
را جمع کنند .دکتر قانع با بیان اینکه ،این یک روند
قانونی برای داروهای مشکلدار است ،تاکید کرد:
«تولیدکنندگان در کشور ما ممکن است از 10
کارخانه ماده اولیه دارو تهیه کنند و همه آن مواد
اولیه مشکلدار نبودند و فقط یک کارخانه مشکل
داشتهاست».ویتوضیحداد«:شمارهتولیدمحصول
به همین منظور است که اگر محصول مشکل داشته
باشد ،جمع شود و تولیدکننده میتواند ماه بعد با
یک ماده اولیه دیگر دارو را تولید کند ».عضو هیات
علمی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه ماده اولیه
مشکلدار از کشور چین وارد شده بود ،افزود« :ما
هیچ دارویی که در چین به تولید نهایی رسیده باشد،
وارد نمیکنیم ،ولی مواد اولیه دارو از چین به همه
کشورهای دنیا صادر میشود و شرکتهای بزرگی
مثلنوارتیسهمازچینمادهاولیهشانرامیخریدند
و با مشاهده مشکلدار بودن ،همان محصولشان را
جمع کردند».

