ﻫﺸـﺪار در ﻣـﻮرد ﻣﺼـﺮف ﻗﺮصﻫـﺎی
ﻏﻀﺮوفﺳـﺎز و ﺿـﺪ آرﺗـﺮوز /ﻟـﺰوم
ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ وزارت ﺑﻬـﺪاﺷﺖ در ﻓـﺮوش
ﻣﮑﻤﻞ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺎرس ،ﻣﺤﻤﺪ رازی ﺑﺎ
ـﻮ،
ـﯽ زاﻧـ
ـﯽ ﺟﺮاﺣـ
ـﺮه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـ
ـﺎرﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕـ
ـﺰاری ﭼﻬـ
ـﻪ ﺑﺮﮔـ
ـﺎره ﺑـ
اﺷـ
آرﺗﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ و آﺳﯿﺐﻫﺎی ورزﺷﯽ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪای ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺲ از ﺑﺮﺟﺎم اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪ در ورود آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﺧﺘﻼل اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺑﺴﯿﺎری از اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
از ﺟﻤﻠﻪ رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﺮاﺣﯽ زاﻧﻮ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ
در اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﺸﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد از ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اروﭘﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻨﮕﺮه
ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن زﯾﺎدی ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﺮاﺣﯽ زاﻧﻮ ،آرﺗﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ و آﺳﯿﺐﻫﺎی ورزﺷﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن
اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻤﯽ و ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺮاﺣﯽ
زاﻧﻮ ،آرﺗﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ و آﺳﯿﺐﻫﺎی ورزﺷﯽ اﻣﺮوز در اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و
ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﻧﺤﺮاف ﻣﻔﺼﻞ زاﻧﻮ و ﺗﻌﻮﯾﺾ آن از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺪﻋﻮﯾﻦ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
رازی در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺮج ﭘﻮل در ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻧﻮاع ﻣﮑﻤﻞﻫﺎ در ﺑﺎزار ﮐﺸﻮر ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻘﻞ و ﻧﺒﺎت وﺟﻮد
دارد و ﺑﺨﺸﯽ از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از
ﺣﻘﻮق و درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﮑﻤﻞﻫﺎ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن آرﺗﺮوز
و دردﻫﺎی ﻣﻔﺼﻠﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از داروﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﻤﮑﻦ
ﺑﻮده دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن اﻧﺪک ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﮔﺮان ﺑﻮدن ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﮑﻤﻞﻫﺎ
ﻣﺮدم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻮاد را ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺸﮑﻞ
ﻏﻀﺮوف ﯾﺎ آرﺗﺮوز آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ آن اﻗﺪام

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﺮاﺣﯽ زاﻧﻮ ،آرﺗﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ و آﺳﯿﺐﻫﺎی ورزﺷﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮوش و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﮑﻤﻞﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ و داروﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﻗﯿﻖ
وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮارهای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ
ﻗﺮص و ﻣﮑﻤﻞﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻏﻀﺮوف و درﻣﺎن آرﺗﺮوز و ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان
اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ اﻏﻔﺎل اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
رازی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﮑﻤﻞﻫﺎی ﻏﻀﺮوفﺳﺎز ﻫﺸﺪار داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯽ
ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ درد ﻣﻔﺼﻞ در ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﯽ ﺗﺰرﯾﻖ آﻣﭙﻮلﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﻮرﺗﻮن را
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش درﻣﺎﻧﯽ دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر در
ﺳﺎل ﻣﺸﮑﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

