بسمه تعالي

جم
چه هفتم
خالهص گزارش ل و ين جلسه شوراي آيندهن گاري و نظرهيرپدازي سالمت فرهنگستان علوم زپشكي هوري اسالمي اريان
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الف ) مقدهم :
ایمنی غذایی ،یعنی اطمینان از اینکه غذایی که مردم جامعه استفاده میکنند بطور کاموس سواو ا داهود نر ر وه
آورد ی باشد .این آورد ی می ترا د شامس آورد ی میکرابی ،ا گلی ا یا شیمیایی باشد .د دنهنوا اییور بوا شوتر
تکنرورژ ا ادزایش مصرف آدتکشنا ،آ تیبیرتیکنا ا نر مرننا د تروید مراد غذایی د کشر نا د حال ترسعه،
شاند اثرات زیا با بر سالمت ا شا ها ،آورد یها ا شیرع ا وراع بیما یهوا م وس سورطان نوا ،انناا یهوا مواد زاد ا
مشمرمیتنا

اشی از آورد ی غذا نشتی  .آورد ی مراد غذایی به دلزات سنگین از جمله سور ا کوادمیرم از طریو

استفاده از کردنا دشفاته وان نا داضالبی ،تغذیه با مراد غذایی آورده به آدالترکشین ما ند ندم ،آ د ،پشته ،بوادام
زمینی ا شیر ،آورد ی مراد غذایی به آدت کشنا ا از طری مراد شیمیایی د صنایع بشتهبند

گرا یهوایی ا برجورد

آا ده است.
امنیت غذایی «دسترسی نمه مردم د تمام ااهات به غذا کادی برا داشتن یک ز د ی ساو » تعریف میشورد.
د د یادت غذا» محر نا اصلی این تعریف میباشوند.

که سه عامس «مرجرد بردن»« ،دسترسی به غذا» ا «پایدا
د بحث امنیت غذایی ا ایمنی غذا ،سه چاوش عمده پیش ا

ظامها حکرمتی ا سالمت کشر نا د حال ترسعه

است .اال ،رسنگی ا دقر ا تنگدستی د حال ادزایش د جهان ،دام ،عدم اجرد تعادل د ژی غذایی ازا وه ادوراد،
بیما یها مرتبط با ژی غذایی امناسب از جمله چاهی ا بیما یها هلبی ،سکتهنا هلبوی ا دیابوت ،سورم ،تبریوب
محیط زیشت ،درسایش یاک ،آورد ی آ  ،ا تشا ازنا

لبا ها ا از بین دتن تنرع زیشت محیطی تهدید جد

علیه تروید جها ی غذا به شما می اد.
کشر ما یز تحت تأثیر سه چاوش جها ی است .ا عرامس ر ا ر ی اضعیت امنیت غذا ا تغذیه ا تحت تأثیر هورا
می دند .نر چند د ایران چاوش اصلی کمی د آمد ا دقر یشت ،اووی داشوتن آ وانی کوادی از اصورل تغذیوه ،ا ود
تعیینکننده نا د زمینه تغذیه ا بیما یها متابرویکی چش ا داز مطلربی ا شان میدند .ادزایش مصرف چربی ،مرگ
ا میر اشی از بیما یها هلب ا عراق ،اضاده ازن ا چاهی شا گان نشدا دننوده نشوتند ا نوایی از ایون مشوکس،
سیاستگذا  ،بر امهنا مناسب ا اتباذ انبردنا کلی مناسب ا طلب میکند.
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د حال حاضر بحث غذا مرضرعی منحصر به حرزه سالمت یشت ،بلکه مرضرعی با عنران ترسعه پایدا است که
تروید محصرالت ساو ا سا دن آن بر سر سفره مصرفکنند ان ا اظیفه نمه ببشنا ا سازما ها مرتبط میدا ود،
د هوا رن یوز بر ایکورد ا شان ساو با ترجه به یکپا چگی د سیاسوت ووذا  ،بوور امه یوز  ،ا زشویابی ،ظوا ت،
تبصیص منابع ،ا تقاء شایصنا سالمت ،سالمت آ ا نرا ،امنیت غذا ا محیط سالمت اا ی ا جشمی تأکید شده
است ،ا کانش مباطرات ا آورد یها تهدید کننده سالمتی ا اصالح اوگر تغذیه جامعه یز د بر اموهنوا ترسوعه
کشر دیده شده است.
درننگشتان علرم پزشکی جمهر

اسالمی ایران برحشب اظیفه ا بدویس انمیت ا ترجه به ااوریت ملی دسترسی

به غذا ساو ا اد سال  1141حمایوت طلبوی ا تقریوت نمکا یهوا بوین ببشوی ،جلشوه چهوس ا نفوت شور ا
آینده گا

ا ظریه پرداز سالمت ا به بحث د با ه مرضرع امنیت ا ایمنی غذا ا تغذیه ایتصاص داد .توا بوا حرور

مشئروین ازا ت بهداشت ا ازا ت جهاد کشاا ز ا نمه سازما ها دست ا د کا تروید ا ظا ت عرضه مراد غوذایی،
مشایس مربرط ا مر د بحث ا مذاکره هرا دنند .جلشه با شرکت  14فر از مشئروین ا استادان برجشته کشر
اعرا محترم شر ا آینده گا

مربرط،

ا راهنا علمی تغذیه ا بهداشت ا علرم دا ایی درننگشتان أس ساعت  4صبح

د محس تاال اجتماعات درننگشتان تشکیس ردید .ا تا ساعت  11:11دهیقه ادامه یادت.
ب) موضوع :
امنيت و ايمني غذا و تغذيه
ج) محوراهي اصلي مورد بحث :
 .1سالمت ا امنیت ا ایمنی غذا ا تغذیه ا انبردنا آینده
 .2چاوشنا جها ی تأثیر ذا بر اضعیت امنیت غذا ا تغذیه کشر
 .3زیشت دنآا

کشاا ز ا امنیت غذا ا تغذیه

 .4کنترل کیفی محصرالت کشاا ز ا صیا ت از سالمت آحاد جامعه
د) چالشهاي اصلي :
 .1وجود بي اعتمادي بخش سالمت در ابعاد دارويي و درماني و عواقب اين بي اعتمادي بدليل عدم دريافت پاسخ
صريح و دقيق ،سودجويي سوداگران ،كم كاري متخصصان و مديران.
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 .2اعالم و گزارش آمارهاي متناقض از مقدار نياز ،توليد و واردات محصوالت غذايي در كشور.
 .3عدم تبيين دقيق از سهم و نقش زيست فنآوري در تأمين سالمت ،امنيت غذايي و حتي انرژي.
 .4تحميل هزينه هنگفت مصرف كود شيميايي به لحاظ كميت و كيفيت به كشاورزان ،تجمع فلزات سننگين در
خاك و گياه ،كاهش جذب مس ،آهن و روي و ساير ريزمغذيها توسط ريشه ،تخريب ساختمان خاك ،آلودگي
آبها به مواد شيميايي از عوارض مصرف بيرويه كودهاي شيميايي و سموم آفتكش بي كيفيت و نامناسب.
 .5روند فزاينده بيماريهاي غيرواگير و مرگ و مير به علت آن به دليل نامناسب بودن الگوي غذايي و نحوه تغذيه
مردم در ايران.
 .6نبودن نظام تضمين و اطمينان از تأمين پايدار غذاي سالم براي گروههاي سني مختلف.
 .7نبودن برنامه مناسب فراگير براي ارتقاي سواد تغذيهاي و توانمندسازي مردم ،بهبود برنامههاي موجود ارتقناي
فرهنگ و سوادتغذيهاي در كشور.
 .8توجه و تمركز مسئولين سالمت بر موضوع دارو و درمان و عدم عنايت كافي به بحث دارو و غنذا و بنه وين ه
غذا.
 .9عدم بهرهمندي وزارت بهداشت از امكانات كافي براي تأمين سالمت غذا و قدرت نظارت كنافي بنر بهداشنت
غذا به عنوان مسئول نهايي.
 .11عدم تعريف شفاف توليت در امنيت غذا و وجود متوليان متعدد در خصوص غذا در بخش سالمت.
 .11ورود سموم قاچاق و عدم آموزش كشاورزان از نوع و نحوه مصرف و نبودن پايهاي براي نظارت بر توزيع آن.
 .12وجود نقص در حوزههاي  IMOو  GMOو  biotechnologyو روشن نبودن تكليف آن در بخش كشاورزي.
 .13عدم بكارگيري و استفاده مناسب از فارغ التحصيالن كشاورزي موجود و ظرفيت موجود در بخش خصوصي در
كشور.
 .14عدم استقرار و تغييرات مكرر برنامهها و مديران نظام سالمت و نداشتن برنامه مشنخص دائنم و قنوي بنراي
پيشگيري.
 .15عدم ارائه نظر صريح درباره  GMOاز سوي وزارت جهاد كشاورزي ،گزارشهاي ضد و نقيض در رسانهها و در
مناسبتهاي مختلف و به هم ريختن امنيت مردم در مورد آنچه تغذيه ميكنند و نشر فنآوري هراسي در امنيت
غذا و تغذيه.
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 .16عدم امكان تأمين منابع و تجهيزات براي توليد ،بدليل وجود گردش مالي و داراييها در جايي غير از محلهاي
داراي مشكل.
پيشنهادات كلي :
 .1تغذيه تلفيقي راهبرد مناسبي است كه االن در دنيا مطرح است ،اين راهبرد در استفاده از كودهاي زيستي ،آلي
و شيميايي تعريف و عملياتي شود.
 .2با اعتماد به مردم و نهادهاي مردمي و هماهنگي و مشاركت همه بخشهاي منرتبط ،بنراي مشناركت فعنال
مردم و نهادهاي مردمي در اجرا و نظارت بر اجراي برنامهها ،راهبردهاي مناسب اتخاذ و عملياتي شود.
 .3تشكيالت ناظر بر سالمت نهادهها ،محصوالت كشاورزي و محصوالت غذايي براي نظارت و بررسي مسنتمر
در سطح وسيع فعالسازي و تقويت شود.
 .4براي كاهش مرگ و مير به علت بيماريهاي غيرواگير ،سياستگذاريهاي الزم براي اصنالح الگنوي غنذايي و
نحوه تغذيه مردم انجام گيرد.
 .5با مشاركت كليه شركا از جمله اصناف و سنديكاهاي مرتبط استانداردهاي زنجيره غذا تدوين و بر رعايت آنهنا
نظارت دقيق اعمال شود.
 .6بودجه الزم براي برنامههاي ارتقاي سواد تغذيهاي كليه فعاالن توليد و عرضه غذا و بهبود برنامههاي موجنود
ارتقاي فرهنگ و سواد تغذيهاي و توانمندي سازي مردم ،تأمين شود.
 .7تمهيدات الزم براي انجام مسئوليتهاي اجتماعي دانشگاهها و مردمي كردن علم و فننآوري بنه عننوان ين
استرات ي اساسي صورت گيرد.
 .8امكانات كافي در اختيار وزارت بهداشت به عنوان مسئول سالمت غذا و مسئول نهايي سالمت و امنيت غذايي
كشور قرار گيرد .تا بتواند مأموريتهاي قانوني خود را انجام دهد.
 .9بايد قانون جايگاه غذا و متولي پاسخگو را به روشني تعيين كند .براي سالمت غذا وجود ي

متولي واحند بنا

اختيارات كافي مورد تأكيد است.
 .11براي جلوگيري از گزارشهاي ضد و نقيض در رابطه با  GMOو جلوگيري از به خطر اننداختن امنينت فكنري
مردم در مورد آنچه كه تغذيه ميكنند بايد وزارت بهداشنت ،درمنان و آمنوزش پزشنكي در عرصنه نظنارت و
بازدارندگي حضور قويتري داشته باشد.
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 .11با فنآوري راجع به پروبيوتي

ميتوان براي چالشهاي موجود در رابطه با امنيت غذا و تغذينه كشنور راهحنل

مناسب يافت ،با استفاده از ظرفيت دانشمندان ،تكنولوژي امروز و فنآوريهاي پيشرفته بنراي مشنكل منردم
راهحل مناسب يافت.
 .12بحث آموزش و توانمندسازي مردم بحث مهمي است  ،بايند بنراي ظرفينت سنازي و توانمندسنازي منردم و
مردميسازي علم به عنوان راهبرد مهم ارتقاي مهارتهاي اجتمناعي ،سياسنتگذاري و برنامنهرينزي جنامع و
منطقي صورت گيرد.
 .13برنامهريزي و اجراي سياستهاي كلي سالمت ابالغي مقام معظم رهبري و امنيت غذايي در چشم انداز اينران
راهبردي اساسي در رسيدن به اهداف چشم اندازي امنيت غذايي  1414است و بايد اجراي اسناد باالدستي به
وي ه سياستهاي كلي ابالغي عملياتي شود.
 7 .14استان كشور از نظر شاخص امنيت غذايي بسيار ناامن معرفي شده است .انتظار ميرود ستاد تشكيل شده در
سازمان مديريت با جلب حمايت رئيس جمهور محترم ،در عملياتي كردن برنامه كاهش و از بين بردن نناامني
غذايي اين  7استان تسريع نمايند.
 .15سازمان مديريت ،انتظار دارد شاخصهاي امنيت غذايي ،سنجش امنيت غذايي و وضع ناامني غنذايي بنا همنت
استادان عضو فرهنگستان تعريف و شاخص هاي امنيت غذايي توليد شود تا اين سنازمان بتوانند در رابطنه بنا
تصميمات و مداخالت وي ه سبد غذايي در برنامههاي توسعه اجتماعي كشور بكار بگيرد.
 .16آموزش ،توانمندسازي و باال بردن سواد سالمت عامه مردم و مسئولين و ارتقناي فرهننگ پيشنگيري جامعنه
بسيار مهم است انتظار ميرود جهتگيري سياستهاي برنامههاي وزارت بهداشت به وين ه برنامنههناي تحنول
بهداشت با اولويت پيشگيري و بهبود اصالح الگوي تغذيه مردم باشد.
 .17براي اطمينان از صرف اعتبارات تخصيص يافته در اولويت هاي كشنور ،الزم اسنت سنازمان منديريت شنر
تخصيص اعتبارات به وزارتخانههاي مرتبط را برنامهريزي و ارائه و انجام سياستهاي كلي ابالغي مقام معظم
رهبري مستقر و ابالغ نمايد.
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