
یک سوم نمک های بازار، تقلبی و بدون ید هستند

هشدار درباره نمک های تقلبی

سوالی که در نشست خبری بیست وپنجمین کنگره ساالنه انجمن چشم پزشکی ایران مطرح شد

چرا بیشتر چشم پزشکان عینک می زنند؟!
شایع ترین بیماری چشمی 
آب مروارید  ما  در کشور 
انکساری چشم  عیوب  و 
کنگره  علمی  دبیر  است. 
ساالنه انجمن چشم پزشکی ایران در نشست 
خبری بیست وپنجمین کنگره ساالنه انجمن 
چشم پزشکی ایران ضمن بیان این مطلب به 
سوال های خبرنگاران در مورد مشکل های 
بیماری های  گفت.  پاسخ  رایج  چشمی 
آنها،  چشمی شایع در کشور، درمان های 
باورهایی که در مورد مشکل های چشمی 
در  مختلف  غربالگری های  و  دارد  وجود 
مورد بیماری های چشمی موضوع هایی بود 
که دکتر مسعود ناصری پور، فوق تخصص 
فوق تخصص  و  لیزر  و  شبکیه  جراحی 
سرطان های چشم در آستانه برگزاری کنگره 
ساالنه انجمن چشم پزشکی در مورد آنها 

سخن گفت.

عمل های زیبایی این روزها آنقدر تنوع پیدا 
نیست؛  قابل تصور  آنها  از  برخی  که  کرده 
تبلیغات  که  چشم  رنگ  تغییر  مثل  درست 
آن ممکن است خیلی ها را وسوسه کند. دبیر 
علمی کنگره چشم پزشکی درباره روش های 
از  تازگی  به  که  چشم  رنگ  تغییر  جدید 
راه های مختلف تبلیغ می شود، توضیح داد: 
»راه متداول برای تغییر رنگ چشم استفاده 
از لنزهای تماسی است که در صورتی که از 
انواع غیراستاندارد آن استفاده شده باشد یا 
مراقبت های الزم هنگام استفاده انجام نشود، 
می تواند به راحتی به چشم آسیب بزند، اما 
راه دیگری که جدیدا برای تغییر رنگ چشم 
به کار گرفته می شود، کاشت ایمپلنت دائمی 
برای تغییر رنگ عنبیه چشم است، به صورتی 
که باید جراحی داخل چشمی انجام شود و 
کمترین عوارض آن می تواند التهاب چشم 
باشد، بنابراین عمده چشم پزشکان این عمل 
را توصیه نمی کنند، مگر اینکه در مقابل اصرار 

بیمار قرار بگیرند.« 

بهترین راه رفع عیوب انکساری چشم
دبیر علمی کنگره ساالنه انجمن چشم پزشکی 
اکثر  چرا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  ایران 
چشم پزشکان از عینک استفاده می کنند، در 
با عمل  راحتی می توان  به  اخیرا  حالی که 
لیزیک یا الزیک و... عیوب انکساری چشم 
را برطرف کرد، گفت: »بهترین، سالم ترین و 
مقرون به صرفه  ترین راه اصالح عیوب انکساری 
چشمی براساس توافق تمام چشم پزشکان، 
استفاده از عینک است و در مرحله بعد می توان 

از لنز و در نهایت جراحی استفاده کرد.

همچنین به عنوان یک اصل کلی در پزشکی، 
درمان های  به  غیرجراحی   درمان های  همیشه 
جراحی ارجحیت دارد، بنابراین تنها در صورتی 
که چشم پزشک مجبور باشد، به افراد توصیه می کند 
برای بیماری های آب مروارید یا پارگی شبکیه 
چشم جراحی کنند، در غیر این صورت بیشتر 
خود افراد هستند که مایل به جراحی انکساری 

چشم هستند.«

کاهش آمار تنبلی چشم در کشور
دکتر ناصری پور در خصوص طرح غربالگری 

و  بهزیستی  همکاری  با  که  چشم   تنبلی 
آموزش و پرورش اجرا می شود، گفت: »با اجرای 
این طرح، میزان تنبلی چشم در کشور بسیار 
کاهش پیدا کرده و امروز کمتر شاهد وجود 
این بیماری در سنین بعد از دبستان هستیم. این 
در حالی است که تنبلی چشم تا سن 8 سالگی 
قابل درمان است و 10 تا 15 سال گذشته تعداد 
مبتالیان به تنبلی چشم بیشتر بود.« آن طور که 
این فوق تخصص جراحی شبکیه بیان می کند، 
غربالگری دقیق تر آن گونه که در کشورهای 
پیشرفته دنیا انجام می شود، می تواند بسیاری از 

بیماری های مادرزادی چشمی را کاهش دهد؛ 
به صورتی که در این کشورها با دوربین هایی که از 
قرنیه عکس می گیرند، از برخی از معلولیت های 

ناشی از چشم پیشگیری می شود.

عوارض چشمی دیابت و تازه های 
تحقیق و درمان 

به  کشورمان  جمعیت  درصد   7-8 حدود 
دیابت مبتال هستند و این رقم در برخی از 
باالتر است. دیابت جزو  مانند یزد  استان ها 
بیماری های رایجی است که عوارض چشمی 
آن نیز قابل توجه است. دکتر ناصری پور در 
مورد عوارض چشمی بیماری دیابت و راه های 
درمان آن در کشور به »سالمت« گفت: »توصیه 
می شود افراد به محض تشخیص بیماری دیابت 

مورد معاینه چشم پزشکی قرار بگیرند.« 
بیماری دیابت هر قسمتی از چشم را می تواند 
بیماری روی  این  تاثیر  مهم ترین  کند.  مبتال 
شبکیه چشم است و می تواند باعث تورم شبکیه 
شود. افتادگی پلک و آب مروارید )4-2 برابر 
در افراد دیابتی بیشتر از افراد عادی است(، 
احساس  التهاب،  چشم،  خشکی  احساس 
وجود جسم خارجی و فلج شدن عضالت 
زیر چشم هم می تواند ناشی از بیماری دیابت 
باشد که همه این عالئم با مراجعه به موقع به 
چشم پزشک قابل کنترل است. وی در مورد 
درمان های جدید عوارض چشمی دیابت در 
کشور توضیح داد: »تمام درمان های جدید در 
مورد عوارض متعدد چشمی دیابت در کشور 
ما مانند لیزردرمانی و درمان های دارویی انجام 

می شود، اما یکی از درمان های جدید، تزریق 
داخل چشمی است که متاسفانه دارویی که باید 
داخل چشم تزریق شود، گرانقیمت است و با 
کمبود آن مواجه ایم. این دارو تنها در برخی 

مراکز تک نسخه ای یافت می شود.«

سرطان چشم در کودکان و 
بزرگساالن

دکتر ناصری پور در مورد سرطان های شایع 
چشمی گفت: »شیوع تومورهای چشمی در 
بالغان در نژادهای سفیدپوست 6 تا 7 در یک 
میلیون نفر در سال برآورد شده و در اطفال نیز 
به ازای 1 در 20 هزار تولد زنده در سال ایجاد 
می شود.« به گفته دبیر کنگره چشم پزشکی، 
از شیوع سرطان در  آمار دقیق و کامل تری 
کشور وجود ندارد ولی انجمن چشم پزشکی 
کشور با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران 
درصدد جمع آوری چنین آمارهایی است. وی 
سرطان های چشمی  درمان های  به  ادامه  در 
اشاره کرد: »تومورهای چشمی در ایران مانند 
سایر کشورهای پیشرفته با روش های مختلف 
درمان  و...  جراحی  اعمال  شیمی درمانی، 
می شود ولی روش هایی مانند ژن درمانی در 
ایران در حد تحقیقات و پژوهش است.« 
چشم  انکولوژی  متخصص  این  گفته   به 
بر اساس مطالعه انجام شده، میزان بقای 5 ساله 
درباره مبتالیان به تومورهای چشمی از یک 
دهه پیش در ایران از 60 درصد به 90 درصد 
مانند کشورهای پیشرفته افزایش یافته و دیگر 
الزم نیست بیماران برای درمان خارج از کشور 
اعزام شوند. عضو انجمن چشم پزشکی ایران 
درباره عالئم سرطان های چشمی نیز اظهار 
داشت: »این عالئم به خصوص در اطفال در 
18 ماهگی بروز می کند و مهم ترین عالمت 
سفیدی مردمک است به طوری که مادر عنوان 
می کند چشم کودک در تاریکی همانند چشم 
گربه می درخشد، بنابراین توصیه می شود هر 
نوع نشانه غیرطبیعی در چشم کودک را جدی 

بگیرید و به پزشک مراجعه کنید.«

 مهدیه 
آقازمانی

هر سردردی ناشی از مشکالت بینایی نیست
 بسیاری از اوقات هنگامی که فردی دچار سردرد می شود، اطرافیان منشاء درد را به بیماری های چشمی ربط می دهند. این ادعا تا چه حدی می تواند درست باشد؟ عضو انجمن 
چشم پزشکی ایران درباره رابطه سردردها با بیماری های چشمی توضیح داد: »سردردهای با منشاء بیماری های چشمی بسیار کم است و کمتر از  5 تا 10درصد سردرد ها ناشی از 
مشکل های چشمی است؛ عمده سردردهای ناشی از چشم درافرادی ایجاد می شود که عیوب انکساری دارند ولی از عینک استفاده نمی کنند. به طور مثال دوربین هستند و با جمع 
کردن عضالت چشمی می خواهند عمق دید بهتری پیدا کنند. افرادی هم هستند که دچار سردرد می شوند زیرا از عینک نامناسب استفاده می کنند. برخی سردردها هم ناشی از فشار 

چشم است به گونه ای که بعد از 40 سالگی فشار چشم  زیاد می شود. التهابات داخل چشم و احساس جسم خارجی در چشم و خشکی چشم نیز می تواند باعث سردرد شود.«

به عنوان یک 
اصل کلی در 

پزشکی، می توان 
گفت که همیشه 

درمان های 
غیرجراحی و 

غیرتهاجمی 
)مانند استفاده 

از عینک( به 
درمان های جراحی 

و تهاجمی
)مانند لیزیک و 
الزک( ارجحیت 

دارد

تحقیقات علمی در تمام دنیا نشان می دهد بهترین، ساده ترین 
و اثربخش ترین ماده غذایی برای غنی سازی ید نمک است. 
به همین منظور، تولید نمک یددار تصفیه شده به صورت 
قانون درآمد. با وجود تقلب های گسترده ای که در تولید 
نمک وجود دارد و باورهای نادرستی که اخیرا در مورد 
نمک های به اصطالح طبیعی انجام شده، به نظر می رسد 
مسئوالن وزارت بهداشت دنبال راهی برای مقابله با این 
نمک های تقلبی باشند. سازمان غذا و دارو یکی از نهاد هایی 
است که مسئول نظارت بر سالمت مواد غذایی است. 
 مهندس سولماز چوبکی، کارشناس تخصصی نمک سازمان 
غذا و دارو در گفت وگو با »سالمت« در مورد نتایج بررسی های 
سازمان در مورد سالمت نمک ها می گوید: »سال گذشته به 
دلیل اینکه در تهران و روستاهای اطراف میزان تقلبات 
بیشتر بود، نمونه برداری از350 نمونه نمک های بازار 
را انجام دادیم. عالوه بر این، در 10 استان نیز نمک ها 
نمونه برداری شدند که مشخص شد حدود 37 تا 38درصد 
آنها بدون ید بودند و ناخالصی داشتند.« بیشتر معادن 

نمک و کارخانه های تولیدی نمک در استان سمنان قرار دارد و به 
همین دلیل به آن قطب نمک کشور گفته می شود. کارشناس تخصصی 
نمک سازمان غذا و دارو در مورد شیوه نظارت بر کارخانه ها و امضای 
تفاهم نامه با قطب نمک کشور این گونه توضیح می دهد: »سازمان غذا 
و دارو به چند طریق بر کارخانه های تولید نمک نظارت دارد؛ ابتدا از 
طریق مسئوالن فنی خود کارخانه ها که نماینده وزارت بهداشت هستند بر 
کیفیت نمک ها نظارت می شود و بعد کارشناسان ما فصلی یک بار نیز از 

و سالمت آنها بررسی نمک های تولیدی نمونه برداری می کنند 
نمونه های نمک در می شود. ما در سطح عرضه نیز از 
ولی  می کنیم  نمونه برداری  اصلی بازار  مشکل 
به صورت  که  است  نمک هایی 

هیچ  و  می شود  تولید  زیرزمینی 
مجوز و پروانه ای از ما دریافت نکرده و 
ما هم هیچ نظارتی بر آنها نداریم.« وی 

در ادامه حرف هایش به انواع تقلب در 
تولید نمک نیز اشاره کرد: »نمک های 
ید  بدون  تقلبی فقط نمک های 
نیستند، بلکه ممکن است درصد 
ناخالصی نمک آنها باال باشد یا 
باشند که  حاوی فلزات سنگین 

در آن صورت شوری نمک کمتر 
می شود و مصرف آن باالتر می رود، 

بنابراین تولید نمک های تقلبی ضررهای 
چندجانبه دارد.«

نمک دریا نمونه یک نمک تقلبی است که 
این روزها در سوپرمارکت ها کنار نمک های 

بسته بندی شده یددار عرضه می شود. کنار این صحبت ها 
اما تبلیغاتی که در مورد نمک دریا  شده باعث می شود 
گاهی برخی افراد به بهانه اینکه این نمک طبیعی است 
و مواد شیمیایی ندارد به سمت مصرف آن گرایش پیدا 
می کنند. دکتر فرید نوبخت حقیقی، کارشناس دفتر بهبود 
تغذیه وزارت بهداشت با بیان اینکه نمک دریا به هیچ 
عنوان مورد تایید وزارت بهداشت نیست، تاکید می کند: 
»آب و خاک کشور ما غنی از ید نیست، بنابراین مردم 
باید حتما نمک یددار مصرف کنند تا ید مورد نیازشان 
تامین شود در حالی که برخی افراد سودجو ادعا می کنند 
نمک یددار مضر است. حتی گزارشاتی به دست ما رسیده 
که برخی از خانم ها نمک دریا را نذر می کنند تا وقتی 
حاجتشان را گرفتند بین همدیگر توزیع کنند و با مصرف 
آن مشکل هایشان برطرف شود.« وی با ابراز نگرانی از 
افزایش بیماری های ناشی از کمبود ید ادامه می دهد: »ما 
در وزارت بهداشت شکایتمان را به دستگاه های قضایی 
در مورد فردی که نمک دریا را تبلیغ و تالش 30 ساله 
مسئوالن بهداشتی برای سالمت مردم را خدشه دار می کند، اعالم کردیم 

تا با این فرد متخلف برخورد کنند.«
دکتر حسین دلشاد، رئیس مرکز تحقیقات ریزمغذی ها نیز در گفت وگو 
با »سالمت« در خصوص آخرین پایش های ملی در مورد کمبود ید در 
کشور توضیح می دهد: »در چهارمین پایش ما در سال 86 مشخص 
شد، شیوع گواتر در 5 استان افزایش داشته و 30 درصد نمک ها 
نیز ید کافی نداشتند. پنجمین پایش ما سال گذشته انجام شد که 
نتایج آن هنوز به وزارت بهداشت نیز اعالم نشده ولی نتایج اولیه 
آن نشان می دهد میانه ید ادرار دانش آموزان به حد مطلوب رسیده 
بنابراین نباید کاری کنیم که به سال های قبل برگردیم.« وی در ادامه 
به عوارض کمبود ید و اهمیت آن در بدن اشاره می کند: 
»هورمون تیرویید از ماه سوم بارداری تا 2سالگی 
کودک برای رشد و نمو سلول های عصبی 
الزم است و کمبود آن باعث کم کاری 
تیرویید می شود و این بیماری چه 
در مادر باردار و چه در کودکان 
می تواند باعث کاهش ضریب 
هوشی کودکان و عقب ماندگی 

ذهنی  شود.
پایان توصیه می کنیم فقط  در 
نمک هایی را خریداری کنید که 
دارای لوگوی سازمان غذا و دارو 
و وزارت بهداشت، پروانه ساخت و 
تاریخ تولید و انقضا باشد. بسته بندی آن 
حتما باید تیره و عنوان »نمک تصفیه شده 

یددار« روی بسته بندی درج شده باشد.

سالمت در ایران شماره پانصد وپنجاه ویک  یکشنبه بیست ودو آذر نودوچهار2

فقط نمک های 
تاریخ داری بخرید 
که لوگوی سازمان 

غذا و دارو و 
پروانه ساخت 

دارند و عنوان 
»نمک تصفیه شده 

یددار« روی 
بسته بندی  شان 

درج شده


