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پرونده ویژهویژه نامه اولین همایش صنعت لبنیات ایران

در جست و جوی سالمت از دست رفته

یزی آموزشی سالمت و تغذیه وزارت آموزش و پرورش: رئیس گروه برنامه ر

توزیع شیر برای جلوگیری از بیماری های ناشی از  
کمبود کلسیم توصیه می شود

شـیر جـزو اساسـی ترین مـواد مغـذی اسـت و نزدیک تریـن حالـت را بـه یـک غـذای کامـل دارد به طـوری که بـا حـذف آن نمی تـوان نیاز بـدن به 
کلسـیم را تامیـن کـرد و بـه همیـن خاطر برنامه توزیع شـیر در مـدارس یکـی از کارهایی اسـت که بـرای پیشـگیری از کمبود های تغذیـه ای کودکان 
و نوجوانـان می توانـد موثـر باشـد. ایـن از گفته هـای اعظم گـودرزی، رئیس گـروه برنامه ریزی آموزشـی سـامت و تغذیـه وزارت آمـوزش و پرورش 
اسـت. گروهـی کـه از زیرمجموعه هـای معاونـت تربیت بدنی و سـامت این وزارت خانه اسـت و چنـد طرح مرتبط با سـامت را در میـان دانش آموزان 
اجـرا می کنـد. بـه ایـن ترتیـب هـر چند ایـن معاونت و گـروه تغذیه آن مسـئولیت مسـتقیم توزیع شـیر در مـدارس را بر عهـده ندارند اما بـا توجه به 

ارتباط تغذیه سـالم و سامت از آغاز دوباره شیر رایگان در مدارس استقبال می کنند. 
 از نظـر گـودرزی میان وعـده خـوب دارای ارتباطـی تنگاتنـگ بـا سـطح سـامتی دانش آمـوزان بـه لحـاظ کارایـی و ضریب هوشـی و میـزان ابتا به 
بیماری هـای مختلـف از جملـه بیمارهـای اسـکلتی و دنـدان دارد. آمـاری کـه او از مصـرف سـرانه شـیر در ایـران ارائه می دهـد نگران کننده اسـت: به 
گفتـه مصـرف لبنیـات در کشـورهای پیشـرفته بیـن 300 تـا 400 کیلوگـرم در سـال متغیر اسـت و این درحالی اسـت که در کشـور ما مصرف سـرانه 
شـیر و فرآورده هـای آن  حـدود 85 کیلوگـرم در سـال اسـت. ایـن سـرانه پاییـن اما آنجا تاسـف بارتر می شـود کـه بدانیم طبق سـند چشـم انداز 20 
سـاله یعنـی در سـال 1404 قـرار اسـت سـرانه مصـرف شـیر و فرآورده هـای لبنـی بـه 225 کیلوگرم برسـد. اختـال در وزن یکـی از تبعـات تغذیه 
ناسـالم اسـت کـه او مصادیـق آن را برشـمرده اسـت. به همیـن دلیل معاونـت تربیت بدنی و سـامت آمـوزش و پرورش غیـر از توزیع شـیر رایگان با 
اسـتفاده از ظرفیـت تشـکل بهداشـتی دانش آمـوزی در قالـب  سـفیران سـامت  دانش آمـوزی سـعی می کنـد تغذیـه و ترویـج فرهنگ تغذیه سـالم 
غذایـی را در مدرسـه ایجـاد کنـد و رفتارهـای بهداشـتی تغذیـه را رواج دهـد.  طـرح آهن  یـاری که بـرای پیشـگیری از کم خونـی فقر آهـن، افزایش 
قـدرت یادگیـری و کاهـش افـت تحصیلـی، افزایـش سیسـتم ایمنی بـدن و جلوگیـری از ابتا بـه بیماری هـا، کاهش ضعـف و خسـتگی در 40 درصد 
دانش آمـوزان دختـر متوسـطه اول و 100 درصـد دانش آمـوزان دختـر متوسـطه دوم با همـکاری وزارت بهداشـت، درمان وآموزش پزشـکی با شـروع 
سـال تحصیلـی اجـرا می  شـود یکـی از ایـن طرح هـا اسـت. عـاوه بر این بـا توجـه بـه کمبـود 76 درصـدی ویتامیـن دی در نوجوانان در طول سـال 
تحصیلـی 9 عـدد قـرص ویتامیـن دی بـه دانش آمـوزان داده می شـود. مصاحبـه کامـل اعظم گـودرزی، رئیس گـروه برنامه ریزی آموزشـی سـامت و 

تغذیه وزارت آموزش و پرورش را می خوانید:
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ویژه نامه اولین همایش صنعت لبنیات ایران پرونده ویژه

در جست و جوی سالمت از دست رفته

به نظر شما مصرف شیر در سنین نوجوانی، کودکی و جوانی 
انواع  از  جلوگیری  برای  تاثیری  چه  و  دارد  اهمیتی   چه 

بیماری ها می تواند داشته باشد؟
امروزه در تمامی کشورهای دنیا بیماری های مزمن غیرواگیر رتبه اول 
مرگ را در تمامی سنین به خود اختصاص داده اند. این بیماری ها عوامل 
به  نیاز  آن ها  از  پیشگیری  که  دارند  تغییری  قابل  شده  شناخته  خطر 
فرهنگ سازی و ترویج سبک زندگی سالم به خصوص از دوران کودکی و 
نوجوانی را می طلبد. از جمله این عوامل کمبودهای تغذیه ای در گروه های 
سنی مختلف به خصوص در کودکان و نوجوانان است که از مسائل قابل 
پیشگیری در کشور است. در بین مواد غذایی مختلف شیر و فرآورده های 
آن جزو اساسی ترین مواد غذایی هستند که نزدیک ترین حالت را به یک 
غذای کامل دارند. این گروه غذایی همچنین سرشار است از تمامی انواع 
مرغوب،  پروتئین های  انواع  قبیل  از  زندگی  برای  مغذی  مواد  ضروری 
کلسیم، ویتامین ها و امالح ضروری که می تواند موجب افزایش مقاومت 
بدن در مقابل بسیاری از بیماری های عفونی و بیماری های ناشی از سوء 
تغذیه شود. با حذف شیر و فرآورده های شیری نمی توان نیاز بدن به کلسیم 
را تامین کرد. شیر و فرآورده های لبنی بیشتر از50 درصد کلسیم مورد نیاز 
بدن را در رژیم غذایی روزانه تامین می کنند. فواید مصرف شیر به خصوص 
به عنوان منبع غنی کلسیم شناخته شده است. مطالعات مختلف نشان داده 
است که مصرف شیر می تواند مواد مغذی مورد نیاز جهت رشد کودکان و 
نوجوانان را تامین کرده و عامل پیشگیری از برخی بیماری ها دردوران 
بزرگسالی باشد. از طرف دیگر دوران کودکی و نوجوانی از پویاترین و 
پیچیده ترین مراحل زندگی انسان به شمار می رود. رشد و تکامل سریع 
جسمی و شخصیتی که در این مرحله رخ می دهد می تواند رفتارهای مرتبط 

با غذا خوردن و بهداشت تغذیه را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. 

توزیع شیر در مدارس غیر از اینکه مقداری مواد مغذی را به 
دانش آموزان می رساند، چه کمکی به بهبود تغذیه آن ها می کند؟
رشد سریع جسمی موجب افزایش نیاز به انرژی و مواد مغذی در این 
دوره در مقایسه با سنین دیگر می شود، بنابراین برخورداری از  تغذیه مناسب 
در این محدوده سنی می تواند کیفیت رشد را تحت تاثیر قرار دهد. به منظور 
ارتقای سالمت کودکان و نوجوانان و پیشگیری از اثرات مخرب بیماری 
پوکی استخوان در بزرگسالی نیاز به اتخاذ تدابیر الزم برای افزایش مصرف 
شیر در بین دانش آموزان است. لذا برنامه شیر مدرسه یکی از اقداماتی است 
و  کودکان  تغذیه ای  کمبود های  از  پیشگیری  راستای  در  در کشور  که 

نوجوانان می تواند موثر باشد. 

آیا پیشنهاد شما برای میان وعده دانش آموزان فقط مصرف 
شیر است؟

دانش آموزان عالوه بر سه وعده غذایی اصلی به میان وعده مغذی هم 
نیاز دارند تا فعالیت سیستم عصبی و عملکرد مغزشان در حد مطلوب باشد. 
میان وعده ها باید نیازهای تغذیه ای را تامین کند و مواد خوراکی پرکالری و 
کم ارزش از جمله چیپس و پفک و... نمی تواند این نیازها را برآورده سازد. 

شیر یکی از بهترین میان وعده ها است. 
چه ارتباطی بین مصرف شیر و سامتی دانش  آموزان وجود دارد؟

تحقیقات انجام شده در مورد مصرف فرآورده های شیر نشان داده 
است که ارتباط تنگاتنگی بین مصرف شیر و سطح سالمتی دانش آموزان 
به لحاظ کارایی و ضریب هوشی و میزان ابتال به بیماری های مختلف از 

جمله بیمارهای اسکلتی و دندان وجود دارد. 

در  شیر  مصرف  سرانه  مقایسه  و  وضعیت  از  آماری  آیا 
کشورمان با دیگر کشورهای دنیا وجود دارد؟

با وجود اینکه پژوهشگران هر روز به ابعاد وسیع تری از خواص شیر و 
فرآورده های آن پی می برند ولی متاسفانه میزان مصرف در کشورمان در 
مقایسه با مصرف سرانه جهانی دارای اختالف چشمگیری است. مصرف 
سرانه شیر و فرآورده های آن در کشورهای پیشرفته بین 300 تا 400 
کیلوگرم متغیر است و این درحالی است که که در کشور ما مصرف سرانه 
شیر و فرآورده های آن  حدود 85 کیلوگرم است. این رقم با سرانه مصرف 
دیگر کشورهای دنیا تفاوت زیادی دارد. به طوریکه براساس برنامه ریزی های 
صورت گرفته از سوی وزارت جهاد کشاورزی در سند چشم انداز 20 ساله 
)سال 1404( سرانه مصرف شیر و فرآورده های لبنی باید به 225 کیلوگرم 

برسد. 

لطفا بر روی موضوع توزیع و تاثیر شیر در مدارس متمرکز 
شوید و بفرمایید برنامه وزارت آموزش و پرورش در این 

زمینه چیست؟
برنامه شیر مدرسه در جوامع پیشرفته عمدتا به علت جلوگیری از چاقی 
از  جلوگیری  و  شیرین(  نوشیدنی های  جای  به  شیر  کردن  )جایگزین 
بیماری های متعاقب آن توصیه شده است. این برنامه در جوامع در حال 
پیشرفت عمدتا به علت شیوع باالی کوتاه قدی و بیماری های ناشی از  کمبود 
کلسیم در کودکان و نوجوانان و پیشگیری از بیماری ها ی دردوران بزرگسالی 

به خصوص در دختران توصیه شده است. 
در جمهوری اسالمی ایران مطابق با  مجموعه مطالعاتی در قالب برنامه 
نظام مراقبت دانش آموزان تحت عنوان برنامه کاسپین  که در کشور انجام 
شده است در مجموع 16/1درصد )17/4درصد پسران و 14/8درصد دختران( 
پسران  )8/7درصد  وزن  اضافه  دارای  9/4درصد  کم وزن،  دانش آموزان 
و10/3درصد  پسران  )12/5درصد  11/4درصد  و  دختران(  و10/2درصد 
21/1درصد  دانش آموزان  در  شکمی  چاقی  شیوع  بودند.  چاق  دختران( 
)21/6درصد پسران و20/5درصد دختران( بود. لذا در سال تحصیلی جاری 
برنامه شیر مدرسه با وجود مشکالت اقتصادی به دلیل ضرورت موضوع  در 

هشت استان محروم کشور به مرحله اجرا گذاشته می شود. 

و  تربیت بدنی  معاونت  آیا  مدارس  در  شیر  توزیع  از  غیر 
سامت وزارت آموزش و پرورش برنامه ای برای شناسایی 
دانش آْموزان یا استان ها و مناطقی که دانش آموزان آن دچار 

سوء تغذیه هستند، دارد؟
تندرستی  و  دفتر سالمت  مدارس  در  رایگان  برتوزیع شیر  عالوه 
بر  با نظارت  بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش  تربیت  معاونت 
از  گستره ای  به  دانش آموزان  تا  می کند  تالش  سالم  تغذیه  پایگاه های 
غذاهای مغذی، براساس استانداردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی است دسترسی داشته باشند.  
استفاده از ظرفیت تشکل بهداشتی دانش آموزی در قالب  سفیران 
سالمت دانش آموزی با آموزش تغذیه و ترویج فرهنگ تغذیه سالم فضایی 
را در مدرسه ایجاد می کنند که رفتارهای بهداشتی تغذیه را رواج دهد. طرح 
قدرت  افزایش  آهن،  فقر  کم خونی  از  پیشگیری  منظور  به  آهن  یاری  
یادگیری و کاهش افت تحصیلی، افزایش سیستم ایمنی بدن و جلوگیری 
از ابتال به بیماری ها، کاهش ضعف وخستگی در 40درصد دانش آموزان 
با  دوم  متوسطه  دختر  دانش آموزان  درصد  و 100  اول  متوسطه  دختر 
همکاری وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی با شروع سال تحصیلی 
همچنان اجرا می  شود. در این برنامه یک عدد قرص آهن به مدت 16 هفته، 
هفته ای یک روز بین دانش آموزان توزیع می شود. عالوه بر این با توجه به 
کمبود 76 درصدی ویتامین دی در نوجوانان مطابق با مطالعه  پورا 2، 
دانش آموزان گروه هدف در طول سال تحصیلی 9 عدد )هرماه یک عدد 

قرص ویتامین D مگادوز 50000واحدی(  دریافت می کنند.

رشد سریع جسمی موجب 
افزایش نیاز به انرژی و مواد 

مغذی در این دوره در مقایسه 
با سنین دیگر می شود، بنابراین 
برخورداری از  تغذیه مناسب 
در این محدوده سنی می تواند 
کیفیت رشد را تحت تاثیر قرار 
دهد. به منظور ارتقای سامت 

کودکان و نوجوانان و پیشگیری 
از اثرات مخرب بیماری پوکی 
استخوان در بزرگسالی نیاز به 

اتخاذ تدابیر الزم برای افزایش 
مصرف شیر در بین 

دانش آموزان است. لذا برنامه 
شیر مدرسه یکی از اقداماتی 
است که در کشور در راستای 

پیشگیری از کمبود های 
تغذیه ای کودکان و نوجوانان 

می تواند موثر باشد


