« بسمه تعالي »

گزارش حمايت طلبي جهت جمع آوري اطالعات در خصوص رصد ايمني و سالمت غذايي
در جمهوري اسالمي ايران

دکتر حسن يزدان پناه
دانشيار گروه سم شناسي و داروشناسي دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
دکتر عطاءاله شکوري
استاديار معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

دي 2931

الف ـ شاخصهاي ايمني و سالمت غذايي در جهان
ب ـ تحليل وضعيت موجود در زمينه شاخصهاي ايمني و سالمت غذايي در ايران
ج ـ چالشها ،نارسايي ها و نقاط ضعف سيستمهاي کنترل سالمت غذايي در ايران
دـ راهکارها وپيشنهادها براي رسيدن به وضعيت مطلوب در زمينه شاخصهاي ايمني و سالمت غذايي در ايران

الف ـ شاخصهاي ايمني و سالمت غذايي در جهان
1ـ تعداد افرادي که ساالنه به بيماريهاي حاد ناشي از مصرف مواد غذايي مبتال مي شوند.
2ـ تعداد افرادي که هرسال به دليل بيماريهاي حاد ناشي از مصرف مواد غذايي و يا مسموميتهاي غذايي
جان خود را از دست مي دهند.
3ـ تعداد افرادي که به دليل مسموميت حاد با سموم آفت کش ،جان خود را از دست مي دهند.
4ـ تعداد افرادي که ساالنه به بيماريهاي مزمن ناشي از مصرف مواد غذايي مبتال مي شوند (نظير سرطان).
5ـ ميزان مرگ و مير ناشي از بيماري سرطان و هزينه هاي درمان آن.
6ـ ميزان هزينه ساالنه تحميل شده به دولت به علت درمان افراد مبتال به بيماريهاي ناشي از مصرف مواد
غذايي و يا مسموميتهاي غذايي (به طور سرپايي يا بستري در بيمارستان)
7ـ ميزان شيوع ساالنه انواع اسهال عفوني ناشي از مسموميتهاي غذايي با انواع ميکروبها نظير سالمونال،
شيگال ،ويبريو کلرا ( عامل وبا ) E. Coli ،و انتاموبا هيستوليتيکا.
8ـ وضع قوانين ،دستور العمل ها و آيين نامه ها در مورد سالمت غذا ،نحوه نظارت بر اجراي آنها و
تجديد نظر در قوانين.
9ـ تعداد بازرسي هاي انجام شده توسط مسئولين سالمت مواد غذايي هر کشور از کارخانجات ،سيلوها و
انبارهاي آن کشور و يا کشورهاي صادر کننده مواد غذايي به آن کشور.
11ـ تدوين انواع حدود مجاز براي انواع آالينده هاي شيميايي موجود در مواد غذايي.
11ـ تعداد آزمايشگاههاي ميکروب شناسي و آزمايشگاههاي آناليز کننده انواع آالينده هاي شيميايي
موجود در مواد غذايي اعم از دولتي و خصوصي.
12ـ نحوه نظارت به کيفيت ،عملکرد و کارآيي آزمايشگاههاي ميکروب شناسي و آزمايشگاههاي آناليز
کننده انواع آالينده هاي شيميايي موجود در مواد غذايي اعم از دولتي و خصوصي.
13ـ تعداد انواع سموم و آالينده هاي شيميايي مورد آناليز در مواد غذايي در آزمايشگاهها.
14ـ وجود نيروي انساني متخصص ،دستگاهها و روشهاي غربالگري و پيشرفته مورد نياز براي آناليز انواع
آالينده هاي شيميايي و ميکروبهاي موجود در مواد غذايي.
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15ـ تعداد آناليز ساليانه انواع مواد غذايي براي رديابي انواع ميکروبها و آالينده هاي شيميايي.
16ـ تعداد نمونه هاي داراي آلودگي بيش از حد مجاز به انواع ميکروبها و آالينده هاي شيميايي.
17ـ گزارشات تحليلي ساليانه مربوط به آلودگي انواع مواد غذايي توليد داخل و يا وارداتي به انواع
ميکروبها و آالينده هاي شيميايي.
18ـ انتشار تعداد مقاالت در همايشها و مجالت معتبر بين المللي در زمينه سالمت غذا.
19ـ تعداد افراد متخصص شاغل در بخش سالمت مواد غذايي کشور.
21ـ الويت سالمت غذا در هرکشور و ميزان بودجه ساليانه اختصاص يافته به آن.
21ـ ميزان تعامالت علمي و اجرايي بين المللي با ساير کشورها و سازمانهاي جهاني.
22ـ ميزان توليد ،واردات و مصرف ساالنه انواع سموم آفت کش.
23ـ اطالعات در مورد انواع و ميزان واردات ساليانه محصوالت کشاورزي از ساير کشورها.
24ـ وجود نهادهاي مردمي غير دولتي فعال در زمينه سالمت غذا.
25ـ آموزشهاي همگاني و فرهنگ سازي به منظور اعتالي فرهنگ سالمت غذا و آموزش راههاي
پيشگيري از آلودگي غذا.
26ـ استفاده از روشهاي ترويجي براي آموزش کشاورزان براي توليد غذاي سالم.
27ـ استفاده از توان بخش خصوصي و آموزش آنها براي توليد ،فرآوري ،توزيع و يا صادرات غذاي سالم.
28ـ انتقال جديدترين فناوريها و دانش فني براي توليد غذاي سالم و نظارت بر کيفيت آن.
29ـ وجود سامانه منسجم هشدار سريع در مواقع بحرانهاي ناشي از سالمت مواد غذايي.
31ـ هماهنگي و همکاري کامل بين وزراتخانه هاي صنايع ،بازرگاني ،وزارت بهداشت ،کشاورزي و
محيط زيست.
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ب ـ تحليل وضعيت موجود در زمينه شاخصهاي ايمني و سالمت غذايي در ايران
 2ـ تعداد افرادي که ساالنه در کشور به بيماريهاي ناشي از مصرف مواد غذايي مبتال مي شوند.
ساالنه حداقل ٠٢ميليون نفر از هموطنان مان به بيماري هاي ناشي از غذا مبتال مي شوند طبق آمار سازمان
بهداشت جهاني هر ساله  93درصد مردم کشورهاي صنعتي به بيماريهاي ناشي از مصرف غذا مبتال مي شوند
(منبع:

اظهارات

دکتر

هدايت

حسيني

(سازمان

غذا

و

در

دارو)

روزنامه

خراسان؛

.)http://www.khorasannews.com/PrintNews.aspx?type=1&year=1387&month=8&day=6&id=491746
 1ـ تعداد افرادي که ساالنه در کشور به علت بيماريهاي ناشي مصرف مواد غذايي در بيمارستان بستري مي
شوند.
در ايران آماري در اين رابطه يافت نشد يا در دسترس عموم نمي باشد .ولي درآمريکا هر ساله  67ميليون مورد
بيماري ناشي از مصرف غذاي آلوده گزارش مي شود که  910333مورد آنها در بيمارستان بستري مي شوند.
(.)http://www.cdc.gov/foodborneburden
9ـ تعداد افرادي که هرسال در کشور به دليل بيماريهاي ناشي از غذا جان خود را از دست مي دهند.
در ايران آماري در اين رابطه يافت نشد يا در دسترس عموم نمي باشد .در آمريکا هر ساله  0333مورد مرگ به
علت بيماريهاي ناشي از مصرف غذاي آلوده گزارش مي شود (.)http://www.cdc.gov/foodborneburden
 4ـ ميزان هزينه ساالنه تحميل شده به دولت ،توسط بيماريهاي ناشي از مواد غذايي.
در ايران آماري در اين رابطه وجود ندارد يا در دسترس عموم نمي باشد .ولي در آمريكا ساالنه  ٣/٥ميليارد دالر
هزينه بابت بيماري هاي ناشي از مصرف غذاي آلوده به اين كشور تحميل مي شود كه بيماري هاي انگلي و
اسهال هاي ناشي از عوامل بيماري زا به ويژه سالمونال از جمله موارد خطرآفرين محسوب مي شود (منبع:
اظهارات

دکتر

هدايت

حسيني

(سازمان

غذا

و

دارو)

در

.)http://www.khorasannews.com/PrintNews.aspx?type=1&year=1387&month=8&day=6&id=491746
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روزنامه

خراسان؛

 0ـ ميزان شيوع ساالنه انواع اسهال عفوني ناشي از سالمونال ،شيگال ،ويبريو کلرا ( عامل وبا ) ،اشريشيا کولي و
انتاموبا هيستوليتيکا.
در ايران آماري در اين رابطه يافت نشد يا در دسترس عموم نمي باشد .در آمريکا ساالنه  2/1ميليون نفر به
بيماري سالموناليي مبتال شده که  19333مورد بستري و  403مورد به مرگ منتهي مي شود .هزينه هاي ساالنه
پزشکي ناشي از سالمونال در آمريکا  970ميليون دالر است .همچنين در آمريکا ساالنه قريب نيم ميليون نفر به
بيماري شيگاليي مبتال شده که  0433مورد بستري و  93مورد به مرگ منتهي مي شود .ميزان وقوع کلرا در
آمريکا  0تا  23مورد در سال است .ميزان بروز اشريشيا کولي ساالنه در آمريکا  139333مورد است که 1933
مورد بستري و  12مورد به مرگ مي انجامد (.)http://www.cdc.gov/foodborneburden
 7ـ ميزان واردات محصوالت کشاورزي به ايران
( جدول زير منبع اظهارات محمد ميرمحمدي عضو شوراي مرکزي خانه کشاورز با خبرگزاري ايلنا
)http://ilna.ir/news/news.cfm?id=90653
ميزان واردات محصوالت کشاورزي در سه ماه نخست سال

نام محصول

سال 1٠

سال 19
مقدار به هزار تن

ارزش به ميليون دالر

مقدار به هزار تن

ارزش به ميليون دالر

گندم

919٠/6

6٥6/8

196/7

٣8٠

ذرت

9٠٣6/٣

6٥٥/٣

6٠8/٥

٠٥6/6

برنج

٠76/7

٠٥٢/٣

٥٣7/٠

6٢1/6

جو

٣٥٥/7

9٣9/8

٠٢٢/٥

77/9

حبوبات

٠8/6

٣٢

69/6

6٣/٥

انواع ميوه

٠9٠/٣

9٥1/٠

11/6

81/٥

چاي

9٠/٠

٥1/1

٠٠/٣

9٢6/7

پنبه

99/1

٣9/٠

1/6

٠٣/٠
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 6ـ تعداد بازرسي هاي انجام شده توسط مسئولين سالمت مواد غذايي ايراني ،از کارخانجات ،سيلوها و
انبارهاي کشورهاي صادر کننده مواد غذايي به ايران.

در ايران آماري در اين رابطه يافت نشد يا در دسترس عموم نمي باشد.
 3ـ تعداد بازرسي هاي ساالنه انجام شده از شرکتهاي توليد کننده مواد غذايي در داخل کشور.
در حدود  93333بازرسي در سال ( دکتر حسيني از سازمان غذا و دارو :ارتباط تلفني)
 3ـ ميزان مصرف ساالنه سموم دفع آفات نباتي در کشور.
ميزان واردات ساالنه سموم دفع آفات نباتي به کشور.
انجمن صنايع توليد کنندگان سموم() http://www.ippa.ir
واردات سموم تکنيکال و آماده مصرف در سال 9٣19
حسب اعالم گمرک جمهوري اسالمي ايران (آمار مندرج در سايت) ميزان واردات سموم تکنيکال و آماده
مصرف براساس اطالعات موجود (کارشناسي نشده) در سال  2932به شرح زير ميباشد:
رديف

نوع سم

تکنيکال ( کيلوگرم)

محصول آماده ( کيلوگرم)
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حشره کش

4339209

2163413

٠

قارچ کش

2314709

2324791

٣

علف کش

9343334

9463730

٥

جونده کش

143603

16231

جمع

3427743

7733396

وضعيت واردات و صادرات سموم طي  7ماهه نخست سال  2931مندرج در سايت گمرک (کيلوگرم)
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رديف

نوع سم

واردات
تکنيکال

صادرات

محصول آماده

تکنيکال

محصول آماده

(کيلوگرم)

( کيلوگرم)
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حشره کش

1013693

619606

42663

٠

قارچ کش

744432

067373

21133

13364

٣

علف کش

2369313

2101313

21901

29179

٥

جونده کش و محصوالت مشابه

72709

ـــــ

20992

ـــــ

6

ساير (متام سديم)

119431

ـــــ

ـــــ

ـــــ

32601

223719

جمع

0491137

1009740

(کيلوگرم)

( کيلوگرم)
37137

 23ـ تعداد افرادي که به دليل سميت حاد توسط سموم آفت کش جان خود را از دست مي دهند.
طبق گزارش سازمان بهداشت جهاني ساالنه  9ميليون نفر با سموم آفت کش مسموم شده که  113333مورد مي

ميرند .در ايران آماري در اين رابطه يافت نشد يا در دسترس عموم نمي باشد.
 22ـ ميزان بروز ساالنه سرطان در کشور
مرگ ساالنه  43هزار ايراني بر اثر ابتال به انواع سرطان .عضو کميته علمي ششمين کنگره انجمن جراحان
عمومي با اشاره به ابتالي  233نفر ايراني به ازاي هر يک صد هزار نفر جمعيت به سرطان گفت« :ساالنه 133
هزار بيمار سرطاني در ايران شناخته ميشود و براساس آمار ثبت سرطان در کشور ساليانه  43هزار ايراني بر اثر
ابتال به انواع سرطانها ميميرند( ».منبع :سينانيوز به نقل از دبيرخانه ششمين کنگره انجمن علمي جراحان
عمومي ،دکتر پرويز دريايي  93مهر  .)2933تعداد کل سرطانهاي ثبت شده توسط دولت از  93437مورد در
سال  2931به  64367مورد در سال  2933رسيده است ( منبع گزارش کشوري ثبت موارد سرطاني ،2933
وزارت بهداشت ،مرکز مديريت بيماريهاي غيرواگير ،اداره سرطان منتشر شده درتابستان سال .)2932
به گزارش سازمان جهاني بهداشت ،بر طبق جديدترين آمار ارائه شده از سوي انجمن سرطان ايران حاکي از آن
است که ساالنه حدود  30هزار مورد سرطان در کشور شناسايي ميشود ،از اين ميزان ،بيش از  93هزار مورد به
مرگ ميانجامد .گفتني است که ميزان مبتاليان به سرطان از  26هزار  670مورد در سال  63به  00هزار و 300
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نفر در سال  34افزايش يافته و آخرين آمار آن در سال  33به  30هزار مورد بيمار سرطاني رسيده است (منبع
سينانيوز دکتر کتايون سعدوندي کارشناس مرکز جامع سرطان  14ارديبهشت .)2931
 21ـ تعداد کلي نمونه هاي مواد غذايي آناليز شده براي رديابي انواع سموم شيميايي.

در ايران آماري در اين رابطه يافت نشد يا در دسترس عموم نمي باشد.
 29ـ تعداد نمونه هاي رد شده به دليل آلودگي بيش از حد مجاز ،به انواع سموم شيميايي در خارج از کشور

در ايران آماري در اين رابطه يافت نشد يا در دسترس عموم نمي باشد.
 24ـ تعداد نمونه هاي رد شده به دليل آلودگي بيش از حد مجاز ،به انواع سموم شيميايي.

در ايران آماري در اين رابطه يافت نشد يا در دسترس عموم نمي باشد.
 20ـ تعداد افراد متخصص شاغل در بخش سالمت مواد غذايي کشور.
 333کارشناس نظارتي و آزمايشگاهي در کل کشور ( دکتر هدايت حسيني از سازمان غذا و دارو :ارتباط تلفني)
 27ـ تعداد آزمايشگاههاي آناليز کننده انواع سموم موجود در مواد غذايي در داخل کشور.
 203آزمايشگاه همکار خصوصي ؛ 43آزمايشگاه دانشگاهي دولتي ( دکتر هدايت حسيني از سازمان غذا و دارو:
ارتباط تلفني).
 26ـ تعداد انواع سموم مورد آناليز در مواد غذايي در کشور
حدود  133سم
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ج ـ چالشها ،نارسايي ها و نقاط ضعف سيستمهاي کنترل سالمت غذايي در ايران
واقعيت آن است که با وجود پيشرفتهاي بسيار وزارت بهداشت و درمان در امور بهداشتي و درماني ،متأسفانه هنوز

کشورمان از عدم داشتن يک سيستم جامع ،منسجم و کارآمد کنترل و نظارت بر سالمت مواد غذايي از « مزرعه تا
سفره» به شدت در رنج است .به دليل وجود چالشهاي بسيار زياد در حيطه سالمت مواد غذايي ،بيماريهاي ناشي از
مواد غذايي يکي از مشکالت عمده کشور محسوب مي گردد .مهمترين چالشهاي موجود در امر سالمت مواد غذايي
عبارتند از:
 ضعف سياستگذاري ،قانون گذاري و وضع مقررات
 ضعف برنامه هاي ملي جامع و منسجم کوتاه مدت ،ميان مدت و بلند مدت
 چالشهاي مديريتي سالمت غذا
 چالشهاي آزمايشگاهي شامل :
 عدم بر خورداري از نيروي متخصص کافي
 عدم روزآمدي دانش فني نيروي متخصص
 حضور ضعيف مسئولين فني در آزمايشگاههاي مربوطه
 عدم داشتن دستگاههاي پيشرفته روز دنيا
 عدم برخورداري از فناوريها و روشهاي پيشرفته آناليز
 نظارت بسيار ضعيف بر سطح کيفي آزمايشگاهها همکار
 عدم وجود يک سيستم اطالعاتي جامع براي آزمايشگاههاي مربوطه جهت ثبت روزانه آناليز هاي
انجام شده به منظور بهره برداري مراجع ذيصالح دولتي
 ضعف و يا عدم ثبت اطالعات در درون آزمايشگاهها از قبيل :مراحل انجام آزمايش ،دريافت نمونه،
ثبت و ارسال نتايج و غيره
 ضعفهاي مربوط به تهيه و نگهداري مواد استاندارد مربوط به آناليز با توجه به گراني اين ترکيبات
 ضعفهاي عمده در رعايت حداقل ضوابط استانداردهاي مربوط به يک آزمايشگاه خوب
 ضعف عمده و يا فقدان سيستم کنترل کيفي روشهاي آناليز در آزمايشگاهها
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 عدم توجه به کاليبراسيون دوره اي و منظم دستگاههاي مربوطه
 چالشهاي بازرسي و نظارت
 چالشهاي آموزشي در حيطه هاي متخصصين سالمت مواد غذايي و آموزش همگاني
 چالشهاي اطالع رساني همگاني
 عدم وجود سامانه هاي تجزيه وتحليل اطالعات
 چالشهاي مربوط به بحرانهاي آلودگي مواد غذايي
 فقدان وجود يک سامانه منسجم هشدار سريع
 فقدان وجود سازمانهاي مردم نهاد حمايت از مصرف کننده و فقدان قوانين صنفي مرتبط با سالمت مواد
غذايي
 چالشهاي مربوط به ارتباطات درون سيستمي و بين المللي
 فقدان هماهنگي بين سازمان ملي استاندارد ،سازمان دامپزشکي ،وزارت جهاد کشاورزي ،و سازمان غذا
ودارو
 ضعف و يا فقدان فناوريهاي نوين نگهداري و حمل و نقل مواد غذايي
 ضعف بينش علمي در توليد و فرآوري مواد غذايي که در بسياري از موارد منجر به توليد مواد بسيار سمي
در مواد غذايي مي گردد.
 عدم وجود تضمين کيفيت عملي در صنايع غذايي
 وجود سازمانهاي موازي در امر نظارت و مديريت سالمت مواد غذايي که در بسياري از موارد از فعاليتهاي
يکديگر آگاهي نداشته و در بسياري از موارد هم با همديگر تداخل فعاليت دارند.
 ضعف در تدوين ،اجرا و نظارت بر استانداردهاي سالمت مواد غذايي
 ضعف دانش علمي در سيستم توزيع مواد غذايي
 وجود زمينه هاي گوناگون زيست محيطي ،اقليمي و فرهنگي در کشور که سبب آلودگي مواد غذايي به
انواع سموم در مواد غذايي مي گردد.
 نا آگاهي از قوانين بين المللي در امر صادرات مواد غذايي
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 عدم برخورداري از يک برنامه جامع مرحله اي در سالمت مواد غذايي جهت عضويت در تجارت جهاني
 عدم وجود سند ملي سالمت غذا
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د ـ راهکارها و پيشنهادها براي رسيدن به وضعيت مطلوب در زمينه شاخصهاي ايمني و سالمت غذايي در
ايران
ظرفيتها و نيازهاي هر سامانه سالمت و کنترل مواد غذايي شامل پنج هسته اصلي مي باشد:
2ـ مديريت کنترل مواد غذايي
مديريت سالمت و کنترل مواد غذايي يک فرايند مداوم و پيوسته برنامه ريزي ،سازماندهي ،نظارت ،هماهنگي و
برقراري ارتباط است که به شيوه اي يکپارچه و مبتني بر انجام ريسک ،طيف گسترده اي از تصميمات و
اقدامات را براي اطمينان از ايمني و کيفيت مواد غذايي توليد داخل و وارداتي به انجام مي رساند .اين مديريت
حتماً بايد بر اساس آناليز ريسک و مديريت ريسک صورت گيرد .مديريت کنترل مواد غذايي با ايجاد سامانه
رهبري و ساختارهاي اداري الزم ،وظايف کامالً روشني را براي هريک از توابع خود تعيين مي نمايد.
مسئوليتهاي مديريت شامل موارد زير است:
 توسعه و اجراي سياستها و استراتژي هاي سالمت و کنترل مواد غذايي
 توسعه قوانين  ،مقررات و استانداردهاي مواد غذايي
 برنامه ريزي ،نظارت ،بازرسي و صدور گواهينامه هاي مرتبط با غذا
 ايجاد و تقويت سيستم مونيتورينگ
 داشتن آمادگي و عکس العمل مناسب در شرايط اضطراري کنترل مواد غذايي
 جمع آوري مناسب داده ها و مراقبت از جامعه در برابر بيماري هاي منتقله از مواد غذايي (مانند
آلودگي ها ،مواد شيميايي ،و غيره)
 ارايه اطالعات ،آموزش و برقراري ارتباط نزديک با متوليان « از مزرعه تا سفره»
 اکتساب ،بهره برداري و کنترل مناسب و صحيح منابع انساني ،پولي و تجهيزات
 مشارکت فعال در تنظيم استاندارد ها و فرآيندهاي بين المللي مربوط به غذا
 برقراي ارتباطات نزديک با ديگر کشورها در امر ايمني و مسائل مربوط به کيفيت مواد غذايي
 دولت بايد تعهد خود را براي حفاظت از سالمت و منافع مصرف کننده و براي اطمينان از شيوه هاي
عادالنه در تجارت مواد غذايي.
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 توافق در باالترين سطح حکومت بر اهميت ايمني و کيفيت مواد غذايي ،و ارائه منابع کافي (انساني،
مالي و غيره) براي اين منظور.
 وجود يک سياست واحد دولتي بر اساس رويکرد يکپارچه زنجيره غذايي (از مزرعه تا سفره) ،مبتني
بر اصول علمي و آناليز ريسک.
 توسعه و اجراي قوانين مواد غذايي را تضمين نمايد.
 شناخت اهميت ابعاد منطقه اي و بين المللي سالمت و کيفيت مواد غذايي ،و توافق براي شرکت در
مجامع منطقه اي و بين المللي مرتبط.
 هماهنگي عملياتي در سطح ملي بين تمام سازمان هاي درگير در سالمت و کيفيت مواد غذايي.
 وجود ساختارهاي اداري يکپارچه و منسجم به طوري که نقش آنها به روشني تعريف شده و مسئوليت
پذير و پاسخگو باشند.
 توسعه و ايجاد يک برنامه استراتژيک يکپارچه ملي در کنترل مواد غذايي و اجراي دقيق آن بر اساس
اصول تجزيه و تحليل ريسک.
 توانايي تنظيم مقررات و استانداردها بر اساس اصول مسلم علمي و مطابق با توصيه هاي بين المللي (
مانند کدکس).
 وجود برنامه هاي عملياتي ( با اولويت ها ،اهداف و شاخص هاي معين ) براي سالمت و کيفيت مواد
غذايي که به طور منظم مورد بازنگري قرار گيرد.
 وجود يک سيستم تخصصي درون سازماني براي مديريت بهينه منابع.
 وجود يک سيستم تخصصي درون سازماني براي بررسي و ارزيابي مستمر ساختار کلي مديريت.
 وجود يک سياست قوي مستند براي اجراي قوانين مواد غذايي ،از جمله داشتن رويکردهاي پيشگيرانه.
 داشتن يک روش مستند براي تفويض اختيارات به کارمندان از جمله بازرسان غذا و غيره.
 وجود يک روش مستند براي تفويض اختيارات به آزمايشگاه هاي رسمي کنترل مواد غذايي.

13

 وجود يک پايگاه داده ملي کنترل مواد غذايي ،براي جمع آوري سيستماتيک اطالعات ،گزارش و تجزيه
و تحليل داده هاي مربوط به مواد غذايي ( از جمله بازرسي مواد غذايي  ،تجزيه و تحليل داده ها و
غيره)
 وجود يک برنامه داخلي آموزش مداوم به منظور ارتقاء مستمر دانش و مهارت پرسنل
 برقراري ارتباط دايم با سازمان هاي دولتي به منظور استفاده از فناوريها و اطالعات نوين.
 ايجاد روشهاي عملي براي مشورت با ذينفعان مختلف.
 داشتن توانايي هاي ويژه براي مديريت بحرانهاي ناشي از مواد غذايي و پاسخگو بودن در اين مواقع.
1ـ قوانين و مقررات مواد غذايي
معيار هاي بين المللي پذيرفته شده براي قوانين و مقررات مواد غذايي عبارتند از:
 تصويب سند ملي سالمت غذا
 محافظت از سالمت و منافع مصرف کنندگان.
 تعريف واضح نقش ها و مسئوليتهاي سازمان هاي دولتي مسئول در کنترل مواد غذايي و تعريف نحوه
تعامل بين اين سازمانها.
 ايجاد يک چارچوب توانمند براي قوانين و مقررات مورد نياز ،جهت بهره برداري موثر از سيستم هاي
کنترل غذايي علم محور
ال روشن باشد تا از ثبات الزم برخوردار گردد.
 قوانين بايد از نظر حقوقي کام ً
 قوانين بايد مبتني تجزيه و تحليل ريسک بوده و ضمن برخورداري از کيفيت و شفافيت باال بايد از
مشاوران علمي مستقل هم استفاده گردد.
 تضمين شفافيت در توسعه مقررات غذا و استانداردها ،و دسترسي به اطالعات
ال متوازن و کنترل شده باشد.
 براي جلوگيري از سوء استفاده از قدرت ،قوانين بايد کام ً
 بازوهاي اعمال قدرت و روشهاي اجرايي به خوبي بيان شده باشد مانند فرامين ممنوعيت يا بهبود
روشها
 اقدامات کنترلي و جرايم در برابر تخلفات بايد مناسب ،مؤثر و بازدارنده باشد.
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 در مقررات بايد به روشني ،مسئوليت اصلي سيستم سالمت مواد غذايي ،توليدکنندگان و فرآوران غذا
مشخص گردد.
 قوانين بايد به حدي الزام آور و تعهد آور باشد که فقط مواد غذايي سالم به بازار فروش راه يابد.
 بايد شامل مقرراتي باشد که اطالعات کافي و دقيق براي نصب بر روي محصوالت غذايي ارايه نمايد.
 در مقررات بايد سيستمهاي تاييد ،ثبت نام و صدور مجوز براي مواد غذايي به خوبي لحاظ شود.
 حدود اختيارات کارمندان بايد تعيين گردد.
 قوانين بايد شامل يک سيستم اعالم سريع باشد تا در موارد بروز مشکل بتواند اطالع رساني سريع
داشته باشد.
 مقررات غذاي سالم يک کشور بايد معاهدات و توافقات بين المللي کشورها ،به ويژه در رابطه با
تجارت را به رسميت بشناسد.

9ـ سيستم بازرسي مواد غذايي
معيار هاي بين المللي پذيرفته شده براي يک سيستم بازرسي مواد غذايي چنين است:
 وجود سياستها و روش هاي مستند بازرسي مبتني بر تحليل ريسک (از جمله نمونه برداري) از مواد
غذايي توليد داخل کشور  ،وارداتي و صادراتي.
 وجود يک بانک اطالعاتي ملي از سطوح عرضه مواد غذايي ،به طوري که سطوح عرضه بر اساس
ريسک طبقه بندي شده و سوابق بازرسي مواد غذايي مرتبًا در آن وارد گردد.
 طراحي يک سيستم جمع آوري ،گزارش ،تجزيه و تحليل اطالعات مربوط به بازرسي مواد غذايي
 طراحي ،اجرا و مونيتورينگ سيستم بازرسي مواد غذايي بايد بر اساس سه سطح ريسک باال ،متوسط و
کم صورت گيرد.
 تعداد بازرسين مواد غذايي بايد مناسب بوده و اشراف کامل به قوانين و مقررات داشته باشند.
 بازرسان مواد غذايي بايد آموزش ديده بوده و تجربه کافي داشته باشند.
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 سيستم بايد طوري باشد که دسترسي به منابع کافي ،امکانات ،تجهيزات و لوازم براي بازرسي مواد
غذايي فراهم باشد.
 وجود سيستم هاي حمل و نقل و ارتباطي مطمئن براي ارائه دقيق خدمات بازرسي و انتقال صحيح
نمونه به آزمايشگاه.
 سيستم بازرسي بايد ثبات و دوام داشته و بازرسان بايد انصاف و صداقت را در انجام بازرسي مواد
غذايي محور قرار دهند.
 وجود روش هاي مستند براي جمع آوري و ارائه نمونه هاي مواد غذايي به آزمايشگاه کنترل مواد
غذايي رسمي ،درخواست تجزيه و تحليل و گزارش دهي نتايج.
 ايجاد روشهاي مستند براي پاسخ و مديريت موارد اضطراري غذا
 وجود روش هاي مستند براي بررسي و مديريت شيوع بيماري هاي منتقله از غذا.
 طراحي روشهاي مستند براي پاسخگويي به شکايات مصرف کنندگان
 روش هاي مستند بازرسي مواد غذايي بايد بخشي از سيستم مديريت کيفيت باشد.
 وجود مکانيسمهاي الزم براي بررسي و ارزيابي سيستم بازرسي مواد غذايي

4ـ آزمايشگاههاي رسمي کنترل مواد غذايي
معيار هاي بين المللي پذيرفته شده براي آزمايشگاههاي رسمي کنترل مواد غذايي چنين است:
 وجود تعداد کافي آزمايشگاههاي کنترل مواد غذايي در مکانهاي مناسب براي حمايت از سيستم هاي
کنترل مواد غذايي
 داشتن تعداد کافي آزمايشگاه تخصصي ( مرجع ) براي انواع آالينده ها و ارگانيسم هاي بيماريهاي
منتقله از غذا
 برخورداري از فناوريها و روشهاي پيشرفته آناليز
 وجود روشهاي مستند براي تاييد و صدور مجوز جهت فعاليت آزمايشگاه هاي رسمي کنترل مواد
غذايي با توجه به استانداردهاي بين المللي
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 وجود شبکه اي از آزمايشگاه هاي رسمي کنترل مواد غذايي معتبر ،به منظور انجام آزمون هاي تحليلي
خاص
 وجود تعداد کافي از  :الف) متخصصين آناليز مواد غذايي با تخصص مناسب ،آموزش ديده ،مجرب و
صديق ب) مديريت کارکنان و ج) کارکنان پشتيباني
 آزمايشگاه هاي رسمي کنترل مواد غذايي بايد داراي زيرساخت هاي کافي ،امکانات ،تجهيزات ،لوازم و
مواد استاندارد مناسب بوده و کاليبراسيون ،تعمير و نگهداري تجهيزات موجود مرتبًا انجام گردد.
 آزمايشگاه هاي رسمي کنترل مواد غذايي بايد داراي يک برنامه تضمين کنترل کيفي عملي از جمله
شرکت در آزمون کارآيي بين آزمايشگاهي باشند.
 بايد روشهاي آناليز معتبر به کار گرفته شود.
 وجود يک کتابچه راهنماي روشهاي آناليز و روش هاي عملياتي استاندارد ()SOP
 ارتباط موثر ميان آزمايشگاه هاي کنترل مواد غذايي رسمي و سيستم هاي کنترل مواد غذايي از جمله
بازرسي مواد غذايي
 ارتباط موثر ميان آزمايشگاه هاي رسمي کنترل مواد غذايي و سيستم بهداشت عمومي براي نظارت بر
بيماريهاي منتقله از غذا و همچنين هر آزمايشگاه مربوط ديگر

 0ـ اطالعات ،آموزش و ارتباطات مربوط به سالمت و کيفيت مواد غذايي
معيار هاي بين المللي پذيرفته شده براي اين سيستم چنين است:
 سيستم کنترل مواد غذايي بايد داراي يک سياست جامع ( Information, education and

 )communication, IECمربوط به سالمت و کيفيت مواد غذايي بوده و تمام مخاطبان خارج از سيستم
( مصرف کنندگان  ،سازمان هاي مصرف کننده  ،صنايع غذايي ،انجمن هاي حرفه اي ،و غيره ) را
هدف قرار دهد.
 وجود يک طرح جامع براي برنامه ريزي ،توسعه و اجراي فعاليت هاي  IECدر شيوه اي هماهنگ
 وجود و يا دسترسي به محتواي  IECمتناسب با زبان محلي
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 سيستم کنترل مواد غذايي بايد داراي تعداد کافي از کارکنان آموزش ديده با مهارت هاي متناسب با
 IECباشد.
 دسترسي به تجهيزات مناسب (به عنوان مثال کامپيوتر ،چاپگر ،واحد آموزش تلفن همراه ،واحد صوتي
و تصويري ) و منابع مالي مناسب
 داشتن ارتباط فعال کارکنان  IECسيستم کنترل مواد غذايي با ديگر متوليان اين حيطه از جمله برقراري
ارتباط مؤثر با و مداوم با رسانه هاي جمعي
 مشارکت دادن گروه هاي مربوط درگير در صنعت غذا (به عنوان مثال کشاورزان و فعاالن کشاورزي،
انجمنهاي محلي ،کارکنان بهداشت عمومي ،صنايع غذايي ،نهادهاي اجتماعي  /مذهبي و دانشگاهي )
در فعاليت هاي IEC

 داشتن مجموعه اي منظم از داده ها و اطالعات در مورد رفتار مصرف کنندگان ،نگرشها ،نگرانيها،
الگوهاي غذايي ،و غيره
 وجود يک سيستم ارتباط ريسک ،به خصوص در مواقع بروز بحرانهاي مواد غذايي
 داشتن يک سيستم ارزيابي عملکرد و تأثير برنامه هاي IEC
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