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1396 ریدآخرینشمارهماهنامهدرسال شمارهایکهپیشرودا
میکنیم. آغاز ماهنامه 83 شماره نتشار ا  با  ا ر 1397 سال و است
ماسال ا داشت وشیرینیهاییهم  اگرچهخوبیها کهگذشت سالی
نبود و رکود فشار در کشور قتصاد ا سو یک ز ا  بود؛ تلخی و سخت
ر زا با در آن ثرات ا که میزد دستوپا جهانی مشکالت و نقدینگی
دیرکرد و میشد دیده بهروشنی پزشکی تجهیزات بهویژه سالمت
ماندن چالش در  را  آن،شرکتها نباشتگی ا و لبات مطا پرداخت در
چون پیشامدها برخی دیگر سوی ز ا و  بود؛ کرده گرفتار رفتن  یا
برخورد و سانچی کشتی آتشگرفتن  کرمان، و ه نشا کرما زلزله
کرد. تلخ  ا ر کشور مردم کام  دنا به ـیاسوج ن تهرا ز پروا پیمای هوا
تلخی و دشواری ز ا میآید که سالی ریم میدوا ا  گذشت؛ بود هرچه

اخبارخوبشیرینشود. به مردم کام و نباشد خبری
باآمدنسالنو،ماهنامهصنعتدرمانپابههشتمینسالانتشارخود
و فرودها و فراز پیشامدها، در گذشت که سالی هفت در میگذارد؛
تلخوشیرینروزگارکنارشمابودهایموتالشکردهایمکهمحتواییدرخور
که راهی این در کنیم؛ فراهم گرامی همراهان برایشما را شایسته و
آمدهایمهموارهازیاریشمابهرهمندشدهایموامیدواریمدرراهپیِشرو

همچنانیاروهمراهمانباشید.
تالشمادرسالآیندهایناستکهماهنامهکاربردیترشودوبتوانیم
و پزشک مهندسان کار به که کنیم تولید محتوایی مقاله، بخش در

جناب آقای دکتر مجید رسول  زاده 
مدیرعامل ارجمند شرکت تضامنی رسول زاده و شرکا

باخبرشدیمبهسوگآقایمحمودرسولزادهرییسشرکتتضامنیرسولزادهوشرکاوازپیشکسوتان
تجهیزاتپزشکینشستهاید.همدردیوهمراهیماراپذیراباشید.برایشماوخانوادهارجمندتان

شکیباییوتندرستیآرزومندیم.
ماهنامه صنعت درمان

جناب آقای مهندس اسحاق عامری
سرپرست ارجمند اداره صاردات تجهیزات و ملزومات پزشکی

باخبرشدیمبهسوگدرگذشتپدرهمسرگرامیتاننشستهاید.همدردیوهمراهیماراپذیراباشید.
برایشماوخانوادهارجمندتانشکیباییوتندرستیآرزومندیم..

ماهنامه صنعت درمان

مقاله های کاربردی مهندسی و نگهداشت
رویکرد تازه ماهنامه در بخش مقاله

کاربراندستگاههایپزشکیدربیمارستانهاومراکزدرمانیگوشهو
کنارکشوربیایدوبهویژهبرایآنانکهدسترسیاشانبهخدماتفنی
ازاینروبخشمقاله ومهندسیزمانبراستکارسازوگرهگشاباشد.

بود. خواهد روبهرو دگرگونیهایی با ماهنامه
فضاهای استاندارد معرفی دیدهاید گذشته شمارههای در همچنانکه
نقشه یک آسیبشناسی و بررسی با همراه را بیمارستانی و درمانی
نمونهدربخشمقالهآغازکردهایم.درسالآیندهدوکاررادربخش
دانشجویان کاربردی مقالههای چاپ یکی میکنیم؛ پیگیری مقاله
کار این در دانشگاهیمیخواهیم و دانشجو ازهمههمراهان و است
مارایاریکنندتاگامیدرگسترشدانشکاربردیبرداشتهباشیم.

کاردوم،چاپمقالههایکاربردیمهندسیونگهداشتاست؛دراینزنجیره
شرکتها میشود، چاپ شرکتها فنی مهندسان کمک به که مقالهها
میتواننداصولپایهنگهداشتدستگاههایخودرادرمقالهایمنتشرکنند
تاکاربراندستگاههادرمراکزدرمانیدورونزدیکبتوانندباکاربردآنها،
کاربریوبهرهوریبهینهایازدستگاهداشتهباشندودرنگهداشتدستگاه
وپیشگیریازخرابیزودرسدستگاههامشارکتکنند.ویژگیهاینگارشی
اینمقالههابهزودیبررویتارنمایماهنامهوکانالتلگرامیماهنامهمنتشر

خواهدشد.پسسرکشیبهایندونشانیرافراموشنکنید:

 www.sanatdarman.ir
https://t.me/sanatdarman

طرحجلد81:سلمانرییسعبداهلل



بر چهره گل نسیم نوروز خوش است
در صحن چمن روی دل افروز خوش است

از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست
خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است 

                                                                                                                                                                         »خیام«

آغاز سال 1397 هجری شمسی 
به ساعت رسمی ایران

ساعت 19 و 45 دقیقه و 28 ثانیه روز سه شنبه 29 اسفند هجری خورشیدی
برابر با 2 رجب 1439 هجری قمری و 20 مارس 2018 میالدی

 سال نو بر همگان فرخنده باد
ماهنامه صنعت درمان
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رضا مسائلی، مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی 
اتحادیه های  و  انجمن ها  نمایندگان  با  نشست  در 
تجهیزات پزشکی که در روز 6 اسفندماه برای رونمایی 
از برنامه واگذاری برخی اختیارات تجهیزات پزشکی 
به کنسرسیوم تشکل ها برگزار شد پیشنهاد کرد که 
روز 29 بهمن، روز سقوط هواپیمای تهران-یاسوج، به 

نام روز نگهداشت تجهیزات پزشکی نام گذاری شود.
هواپیمای پرواز تهران به یاسوج روز 29 بهمن ماه 96 
به یکی از قله های دنا برخورد کرد و 66 نفر سرنشین آن 
همگی جان باختند. مهندس حامد امیری از شرکت 
نجمائی  علی اکبر  سید  مهندس  آمیکویسناپارس، 
و مهندس مصطفی زمانی از شرکت آرکاتجهیزات 
پارسیان نیز از سرنشینان این هواپیما بودند که برای 
انجام خدمات دوره ای و نصب و برپایی دستگاه های 

پزشکی راهی یاسوج بودند.
مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت و موافقت 
نمایندگان انجمن ها و اتحادیه های صنفی تجهیزات 
پزشکی، روز سقوط این هواپیما را با هدف تقدیر و 
تشکر از زحمات مهندسان پزشکی کشور به عنوان روز 

نگهداشت تجهیزات پزشکی نام گذاری کرد.

گردهمایی مهندسان پزشکی در یادبود یک 
همکار

برنامه یادبود زنده یاد مهندس حامد امیری نائینی 
مهندس خدمات نگهداشت شرکت آمیکویسنا پارس 
شامگاه روز دوشنبه هفتم اسفندماه از سوی شرکت 
آمیکو در هتل اسپیناس پاالس تهران برگزار شد. 
مهندسان پزشک و فعاالن خانواده تجهیزات پزشکی 
در این برنامه گرد آمدند تا یاد زنده یاد حامد امیری را 
گرامی بدارند. در این برنامه که با حضور مادر و خواهران 

زنده یاد امیری برگزار شد عباسعلی پوربافرانی نماینده 
مردم نایین، حسین عظیم زاده، نسیم تربتی، علی 
پرهیزگار و دیگر مدیران اداره کل تجهیزات پزشکی 

حضور داشتند.
رضا مسائلی مدیرکل تجهیزات پزشکی که هنگام 
برگزاری مراسم همراه وزیر بهداشت در سفر بلژیک 
به سر می برد، پیامی به این برنامه یادبود فرستاد. پس 
از آن که مژگان جلیلی مدیرعامل آمیکویسناپارس 
درباره ویژگی های شخصیتی و حرفه ای زنده یاد حامد 
امیری سخن گفت، نسیم تربتی رییس اداره مهندسی 

و نگهداری تجهیزات پزشکی، پیام مدیرکل را خواند.

یادبود  در  پزشکی  تجهیزات  مدیرکل  پیام 
مهندسان جان باخته در پرواز یاسوج

تجهیزات  داشته هاي  و  ارزش ها  قدردان 
پزشکي كشور باشیم

مهندس جوان و متخصصی که در عمر کوتاه حرفه اي 
نگهداری  و  سرویس  خدمات  ساعت   1600 خود 
تجهیزات پزشکي در کارنامه اش دارد و برای انجام 
سرویس دوره اي دستگاه در موعد مقرر و البته بی هیچ 
اجباری و با اختیار برگرفته از اصول تعهد حرفه اي، 
از دوردست ترین شهرهای کشور رهسپار  به یکي 
می شود  تا نه تنها تجهیزات درمانی یک لحظه از کار 
نایستند بلکه کیفیت ارایه خدمات در حد استاندارد و 
مطلوب حفظ شود، دارایی و ثروتی بزرگ برای خانواده 
تجهیزات پزشکی و برای کشور است. این کم ترین 
ویژگی ای است که همکاران زنده یاد مهندس حامد 

امیری نایینی و دیگران از او می گویند. 
مهندسان و متخصصانی که وظیفه نصب و خدمات 
پس ازفروش و نگهداری تجهیزات پزشکي را برعهده 

روز 29 بهمن به نام روز مهندسی نگهداشت نام گذاری شد
از سوی مدیرکل تجهیزات پزشکی و به یاد مهندسان جان باخته در پرواز یاسوج 

دارند و با دستمزدهای معمولی برای سرپانگه داشتن 
دستگاه هاي پزشکي در مراکز درماني در شهرهای دور 
و نزدیک از جان مایه می گذارند گنجینه های خانواده 
تجهیزات پزشکی هستند که در بخش های دیگر کشور 

کمتر مانند آن ها می توان یافت. 
مهندس  زنده یادان  چون  گمنامی  نیروهای 
سیدعلی اکبر نجمائی و مهندس مصطفی زمانی که 
رنج دوری از خانواده و سختی راه را به جان می خرند تا 
دستگاهی در بیمارستانی برپا شود و به درمان بیماری 
کمک کند افتخار حوزه سالمت و  خانواده تجهیزات 

پزشکی هستند.
حوزه تجهیزات پزشکی با همین نیروهای متخصص 
و متعهد توانمند شده  است به گونه ای که توانایی ارایه 
خدمات فنی و مهندسی این حوزه به گستره ای از 
کشورهای همسایه تا شاخ آفریقا نیز راه یافته است. 
نظام سالمت،  است همه دست اندرکاران  شایسته 
مدیران و مهندسان خانواده تجهیزات پزشکی قدردان 
و سپاسگزار خدمات خالصانه و بي دریغ این عزیزان 
باشند و در حفظ و پاسداشت این دارایی ارزشمند 

بکوشند.
و  است  نیامده  به دست  آسان  دارایی  و  ثروت  این 
دستاورد سال ها تالش در دانشگاه ها و برگرفته از علم 
و تخصص موجود در فناوري تولید این دستگاه ها است 
که پایه و سکوی پیشرفت و ساختن آینده این مرز و 

بوم است. 
نظام  در  کوچک  خدمتگزاري  درجایگاه  اینجانب 
سالمت، خود را در اندوه و غم از دست دادن همکاران 
ارجمندمان همراه خانواده تجهیزات پزشکی می دانم و 
بر این مهم همت می گمارم که حافظ سرمایه و دارایی 

ارزشمند این خانواده باشم.
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مهندس جوانی كه عشق به وطن در دلش 
موج می زد

هواپیمای مسافربری مسیر تهران به یاسوج متعلق 
به خطوط هواپیمایی آسمان در روز 29 بهمن ماه در 
منطقه سمیرم در جنوب اصفهان به کوه دنا برخورد 
کرد. این حادثه تأسف بار منجر به جان باختن ده ها 
هواپیما  هدایت کننده  کادر  و  سرنشینان  از  نفر 
هم چنین جمعی از متخصصان حوزه محیط زیست 
و منابع طبیعی شد. زنده یاد مهندس حامد امیری از 
فعاالن جوان حوزه تجهیزات پزشکی که در شرکت 
آمیکو یسناپارس مشغول به کار بود نیز یکی دیگر 
از سرنشینان این هواپیما بود. او کسی بود که در 
این سال ها میلش به پیشرفت  برای خدمت بهتر 
این  به  نشان  بود؛  همکارانش  زبانزد  مردمش  به 
نشان که برای انجام خدمات دوره ای نگهداشت به 
یاسوج می رفت و هیچ اجباری در این کار نداشت 
اما از آن جا که در انجام خدمات دوره ای دستگاه ها 
منظم و سروقت بود راهی یاسوج شد و بر بلندای 

دنا آسمانی شد.
فروردین ماه  دهم  امیری  حامد  مهندس  زنده یاد 
خانواده ای  در  نایین  شهرستان  در   1363 سال 
شهیدپرور چشم به جهان گشود. او پس از گذران 
تحصیالت  متوسطه،  مقطع  در  تحصیل  دوران 
دانشگاهی خود را در رشته مهندسی الکترونیک 
به دریافت مدرک کارشناسی  و موفق  داد  ادامه 
در این رشته شد. مهندس امیری در ادامه روند 
کارشناسی ارشد  اتمام  حال  در  خود  تحصیالت 
جانگداز  سانحه  که  بود   )MBA( اِم بی اِی  رشته 
سقوط هواپیمایی تهران – یاسوج این فرصت را 

از او گرفت.  
او در پاییز سال 1394 به شرکت آمیکویسناپارس 
فشرده  دوره  ماه   2 گذران  از  پس  و  پیوست 
آموزشی خدمات فنی و مهندسی در دی ماه سال 
خدمات  حوزه  در  مستقل  کار  نخستین   1394 

)stand-alone service job( خود را انجام داد. 
او کارشناس ارشد فنی بخش چشم پزشکی شرکت 
تمهیدات  و  موارد  تمام  بود.  یسناپارس  آمیکو 
و  سرویس  پس ازفروش،  خدمات  به  مربوط 
نگهداری دستگاه های چشم پزشکی واقع در مراکز 

درمانی دولتی و خصوصی را عهده  دار بود. 
شرکت  مدیرعامل  جلیلی،  مرجان  گفته  به 
آمیکویسناپارس، حامد امیری در مدت دو سال 
حضور در این شرکت، بیش از 1600 نفر ساعت 
کار، تعداد 375 مورد عملیات نصب، بازدیدهای 
دوره ای و پیشگیرانه و خدمات فنی و مهندسی 
از  داد.  ارایه  کشور  سراسر  درمانی  مراکز  به 
بیمارستان  مجموعه  به  می توان  آن ها  جمله 
فوق تخصصی چشم پزشکی نور تهران، بیمارستان 
حکیم  جراحی  مرکز  تهران،  بینا  چشم پزشکی 
تهران،  مهر  محب  تخصصی  کلینیک  تهران، 
اصفهان،  صدرا  چشم پزشکی  تخصصی  کلینیک 
بیمارستان امام سجاد یاسوج، مرکز جراحی الوند 
کبودرآهنگ،  امام رضا)ع(  بیمارستان  همدان، 
بیمارستان  رامهرمز،  مادر  بیمارستان 
رسول  بیمارستان  امیدیه،  امام رضا)ع( 
امام خمینی)ره(  بیمارستان  اکرم)ص( جوانرود، 
بیجار،  امام حسین)ع(  بیمارستان  سقز، 
بیمارستان  بیمارستان شهید رجایی گچساران، 
آیت اهلل  بیمارستان  الهیجان،  سیدالشهدا)ع( 
کنگاور،  شهیدچمران  بیمارستان  بابل،  روحانی 

بیمارستان  رشت،  امیرالمونین)ع(  بیمارستان 
مازندرانی  امیر  بیمارستان  تهران،  ضیاییان 
بیمارستان  اراک،  امیرکبیر  بیمارستان  ساری، 
گلسار رشت،  بیمارستان  ثامن االئمه)ع( مشهد، 
بیمارستان  بیرجند،  ولیعصر)عج(  بیمارستان 
شهیدزاده  بیمارستان  اهواز،  امیرالمومنین)ع( 
بیمارستان  کاشان،  متینی  بیمارستان  بهبهان، 
بهشتی  دکتر  بیمارستان  قروه،  شهیدبهشتی 
رودان،  ابیطالب)ع(  علی بن  بیمارستان  آستارا، 
فارابی  بیمارستان  و  اهواز  ابوذر  بیمارستان 

مشهد اشاره کرد. 
او درباره هدف زنده یاد امیری از سفر به یاسوج 
فیکو  دستگاه  از  بازدید  انجام  او،  »هدف  گفت: 
چشم پزشکی بیمارستان دولتی امام سجاد یاسوج 
بود که متأسفانه در صبح روز سفر، هواپیمای پرواز 

تهران_یاشوج دچار سانحه شد.«  
برای  باال  بسیار  تعهد  و  انگیزه  جلیلی  گفته  به 
تفکر  طرز  هم چنین  عملی،  و  علمی  پیشرفت 
حامد  ویژگی  مهم ترین  ساختارمند  و  نظام مند 
امیری در حوزه کاری خود بود: »او با وجود سن 
بسیار جوان، پایه گذار و طراح بسیاری از رویه ها 
خدمات  بخش  درون واحدی  ساختارهای  و 

پس ازفروش در سازمان بود.« 
مدیرعامل شرکت آمیکویسناپارس افزود: »زنده یاد 
دوره های  شرکت،  در  مدت حضورش  در  امیری 
آموزشی متعددی را در خارج از کشور گذراند. او 
همواره تعهد داشت تا باالترین امتیاز را میان تمام 
شرکت کنندگان کشورهای دیگر به خود اختصاص 
دهد. زیرا بر این نظر بود که همیشه ایران باید در 

رتبه نخست باشد.«  
فراوان،  تحمل  و  صبر  پشتکار،  بسیار،  هوش 
حس مسؤولیت پذیری و مهربانی فراوان از دیگر 
ویژگی های اخالقی مهندس حامد امیری بود که 

جلیلی به آن ها اشاره کرد.
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مشاور  به  نامه ای  دیروز  غذاودارو  سازمان  رییس 
وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی نوشته و خواستار 
بازبینی قیمت های تجهیزات و لوازم پزشکی شده 
است. خبری که در نگاه نخست شاید شادمان کننده 
باشد اما برداشت های گوناگونی از آن می توان داشت.

در هفته پیش از صدور این نامه، برخی از نمایندگان 
سازمان  رییس  با  پزشکی  تجهیزات  شرکت های 
اصالح  و  داشته اند  نامه نگاری  و  دیدار  غذاودارو 
قیمت ها یکی از خواسته های آن ها بوده است. شاید 
نامه منتشرشده او، پاسخی به دیدارها و نامه نگاری ها 
رسما  نامه،  این  انتشار  با  اصغری  دکتر  باشد. 
پیگیری خواست شرکت ها درباره اصالح قیمت را 
از سر خود باز کرده است و از دکتر مسائلی و کمیته 
قیمت گذاری خواسته است که این موضوع را سامان 
دهند؛ این در حالی است که او خود یکی از اعضای 

کمیته قیمت گذاری است.
بازبینی قیمت ها دستاوردهاي گوناگونی می تواند 
داشته باشد که افزایش قیمت یکی از آن هاست و نه 
همه آن. در روند بازبینی ممکن است قیمت کاالیی 

دست نخورد و از قیمت کاالی دیگری بکاهند. به ویژه 
این که در نامه خواسته شده در کارشناسی قیمت 
کاال، پیشینه تعیین قیمت آن بررسی شود و قیمت 
آن با قیمت منطقه ای سنجیده شود. سنجش قیمت 
منطقه ای بدون توجه به این نکته که هیچ کدام از 
جهانی  و  اقتصادی  شرایط  در  منطقه  کشورهای 
همانند ایران نیستند مسلما به بهینه سازی قیمت 
در بلندمدت و به سود نظام سالمت نخواهد انجامید 
چراکه نبود واقع بیني در قیمت ها، کمبود و کاهش 
کیفیت و اصالت کاال را در پی دارد و این مساله تهدید 
سالمت عمومي را در برخواهد داشت. این را نباید 
فراموش کرد که وزارت بهداشت و سازمان غذاودارو 
بر  بر اساس برداشِت »مشت نشانه خروار است« 
این باورند که شرکت های خرد و درشت تجهیزات 
پزشکی تا پیش از این سودهای کالن برده اند و اکنون 
که دولت پول ندارد بهتر است از سود چشم پوشی 
کنند و با دولت راه بیایند غافل از آن که این شیوه 
نگرش، بي ثباتي در نظم تامین کاال را در برخواهد 

داشت.
رییس سازمان غذاودارو در این نامه توپ را در زمین 

مساله دشوار پیِش روی دكتر مسائلی

بار را از دوش خود  این  انداخته است و  اداره کل 
برداشته است. اینک بازبینی قیمت ها مساله دشواری 
است که رسیدگی و انجام آن به مدیرکل تجهیزات 
پزشکی سپرده شده است؛ به ویژه این که توانمندی 
دکتر مسائلی مورد وثوق مدیران دولتی و خصوصی 
بحش سالمت به ویژه وزیر بهداشت و رییس سازمان 
غذاودارو است. کسی که رأیی تاثیرگذار در کمیته 
قیمت گذاری دارد اما امروز باید در میانه شرکت ها و 
وزارت بهداشت بایستد و قیمت ها به گونه ای بازبینی 
شوند که خرسندی دو سوی داستان را داشته باشد. 
یک سو خواهان افزایش اندک قیمت برخی کاالها 
از  دیگر  برخی  قیمت  کاهش  یا  دست نخوردن  و 
کاالهاست  و سوی دیگر می گوید چهار سال است 
که نه تنها افزایش قیمت نداشته است بلکه هم اکنون 
کاالیش را در حالی با قیمت کاهش یافته سال 93 
می فروشد که نرخ ارز بیش از 41 درصد افزایش 
یافته است. آن هم شرکت هایی که هنوز نتوانسته اند 
مطالبات دو سال گذشته خود را دریافت کنند. امید 
است او و همکارانش بتوانند از پس این چالش دشوار 

برآیند و چنین نیز انتظار می رود.

زیر پوست خبر

غالمرضا اصغری، رییس سازمان غذاودارو در نامه ای به 
رضا مسائلی، مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی، 
خواستار بازبینی قیمت گذاری تجهیزات پزشکی از 

سوی کمسیون قیمت گذاری شد.
به رضا  نامه خود  از  اصغری در بخشی  غالمرضا 
پزشکی  تجهیزات  قیمت گذاری  درباره  مسائلی 
آورده است: »با توجه به تغییرات ایجاد شده در 
محصوالت  قیمت گذاری  بر  موثر  مولفه های 
الزم  پزشکی،  تجهیزات  جمله  از  سالمت محور 
کمیسیون  از سوی  فرآورده ها   این  قیمت  است 

قیمت گذاری مورد بازبینی قرار گیرد.« 

قیمت گذاری تجهیزات پزشکی بازبینی شود

رییس سازمان غذاودارو در نامه ای خطاب به مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی کشور بیان کرد؛

او در این نامه خواستار این شده است که پس از 
انجام کارشناسی الزم، قیمت تجهیزات پزشکی 
مربوطه  کمیسیون  در  وارداتی  و  داخل  تولید 
مطرح و در صورت لزوم مورد بازبینی قرار بگیرد. 
هنگام  در  که  است  کرده  تاکید  هم چنین  او 
فرآورده  هر  قیمت  تعیین  نخستین،  کارشناسی 
و هم چنین مقایسه قیمت آن با کشورهایی که 
ایران  مشابه  سالمت  نظام  و  اقتصادی  شرایط 
استناد  مورد  مرجع  قیمت  به عنوان  نیز  دارند 

قرار بگیرد. 
www.imed.ir

چالش قیمت گذاری و بازبینی قیمت ها

حمیداسالمیراد
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نرخ ارز در یک سال گذشته بیش از 41 درصد افزایش 
داشته اما وزارت بهداشت در این مدت شاخص ارز 
اتحادیه  را در قیمت ها لحاظ نکرده است. رییس 
بازرگانان تجهیزات پزشکی خواستار واقعی سازی و 
اصالح قیمت ها بر اساس نرخ ارز شد و آن را با توجه 
به تغییرات بیش از 5درصد درصد نرخ ارز و تغییرات 

قیمت به تناسب نرخ ارز را یک ضرورت دانست.
رییس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی که روز 
دوم اسفند ماه برای شرکت در سی وهشتمین اجالس 
هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و 
کشاورزی ایران در محل پارلمان اتاق حاضر شده بود 

با رادیو اتاق گفت وگو کرد.  
به گزارش »صنعت درمان« او درباره میزان مطالبات 
شرکت های تجهیزات پزشکی گفت: »55 درصد از 
مطالبات شرکت های تجهیزات پزشکی مربوط به 
مراکز درمانی  دانشگاهی یا وزارت بهداشت است، 17 
درصد از مطالبات مربوط به مراکز تامین اجتماعی، 
10 درصد نیز مربوط به بخش خصوصی و باقی مانده 
هم مربوط به مراکز بیمه نیروهای مسلح است.« به 
گفته صانعی روال و قانون این است که در هنگام 
عرضه یا فروش یک کاال اگر شرطی برای بازپرداخت 
آن تعریف نشود این به منزله پرداخت نقدی است. 
شرکت های تجهیزات پزشکی پیش از طرح تحول 
بعد  بودند،  پرداخت ها  در  گرفتاری  سالمت دچار 
از طرح تحول سالمت،  وزارت بهداشت  اعالم کرد 
به صورت  تسویه  اما  می شود  قیمت گذاری  کاالها 
شرایط  متاسفانه  که  گرفت  خواهد  انجام  نقدی 
پرداخت نقدی فقط در یک دوره بسیار کوتاه اتفاق 
افتاد و پس از آن نه تنها پرداخت نقدی صورت نگرفت 
بلکه مطالبات انتهای سال 94 و از ابتدای سال 95 
بیش از 80 درصد مراکز دانشگاهی تاکنون تسویه 

نشده است.
او با تاکید بر این که تامین نشدن بودجه به تنهایی علت 
بلکه بی نظمی مالی  انباشته شدن مطالبات نبوده، 

واقدامات خارج از ضابطه بیمارستان ها و دانشگاه ها 
هم یکی از علل اصلی وضعیت پیش آمده است گفت: 
»شرکت ها در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات 
تصمیم به حضور در وزارت بهداشت و تحویل نامه های 
اعتراضی و شکوه آمیز به صورت جمعی داشتند اما با 
تدبیر مدیرکل تجهیزات پزشکی و با تعامل و همراهی 
و  کنند  خودداری  کار  این  از  شد  قرار  شرکت ها 
مطالبات را از راه مذاکرات مؤثر و منتهی به نتیجه 

روشن پیگیری کنند.«
رییس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی با بیان 
بر  گذشته  سال  چند  در  مراکز  خریدهای  این که 
اساس قیمت های سال 93 انجام شده است و با وجود 
تغییر قیمت ارز، وزارت بهداشت به دالیلی قیمت ها 
را افزایش نداده است گفت: »آن ها برای این که بار 
مالی طرح تحول و بیمه ها را افزایش ندهند و امور را 
در جهت صرفه جویی پیش ببرند به تامین کنندگان 
تجهیزات فشار ناروا وارد آورده اند و ما هم برای این که 
شوک اختالف 40 درصدی به بازار وارد نشود در جهت 
همراهی و تعامل با وزارت بهداشت پذیرفتیم در 
مرحله اول 15 درصد افزایش قیمت به شرط پرداخت 

قیمت ها اصالح و 
واقعی سازی شود 

رییس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی 
در گفت وگو با رادیو اتاق مطرح کرد 

سه ماهه صورت پذیرد و پس از چند ماه و در صورت 
نبود پرداخت سه ماهه موضوع اصالح قیمت تداوم 
داشته باشد و قیمت ها واقعی شود اما مسؤوالن و 

مقامات هنوز در مورد بخش اول اقدامی نکرده اند.«
به گفته صانعی، موجودی کاال در انبارها وضعیت خوبی 
ندارد زیرا انبارها در حال خالی شدن است و وارداتی هم 
انجام نمی شود : »اگر اتفاق غیرقابل پیش بینی رخ دهد، 
آمادگی در حوزه تجهیزات پزشکی در پایین ترین سطح 
خود است. همه این مشکالت به این دلیل است که وزارت 
بهداشت اصالح ارز انجام نداده است، خواستند به نفع 
بیمه و بیمار قیمت ها را افزایش ندهند اما به شرکت ها 
توجهی نداشتند. از سازمان حمایت درخواست دارم که 
معیار بررسی، ارز روز باشد؛ کسی نمی تواند با ارز  95 
کاالی خود را عرضه کند.« او افزود: »نباید به قیمت های 
سایت وزارت بهداشت استناد کرد زیرا آن قیمت های 

مصنوعی اند  و  واقعی نیستتند.«
پرداخت اوراق به جای پرداخت نقد از راهکارهای 
وزارت بهداشت برای پرداخت مطالبات شرکت های 
تجهیزات پزشکی است. صانعی با بیان این که پرداخت 
اوراق برای شرکت های تجهیزات پزشکی هزینه هایی 
داشته است، گفت : »8 درصد سود در اوراق وجود 
دارد که شرکت ها باید برای تبدیل آن به پول، حدوداً 
15 درصد دیگر نیز  سالیانه روی آن پول بگذارند. 
بنابراین شرکت ها زیربار اوراق نمی رفتند اما وقتی 
دیدند که نقدینگی وجود ندارد در شرایط استیصال 
ناچار به قبول آن شدند.« او افزود: »از سوی دیگر 
نگرانی افزایش نرخ ارز وجود داشته است یعنی ناچار 
شدیم ریال بیشتری به خارجی ها بدهیم زیرا به آن ها 
بدهکار بودیم. از سوی دیگر نیز ریال کم تری دریافت 

کردیم که این به معنای ضرر است.«
در نهایت با این روش هم شرکت ها دچار زیان شده اند 
که بیش از 45 درصد از توان مالی خود را از دست 
داده اند و هم وزارت بهداشت که زنجیره تأمین کنندگان 

تجهیزات و ملزومات خود را ضعیف کرده است.

محمدعلیحیدریرئیسادارهکارشناسیتجهیزاتو
فرآوردههایآزمایشگاهیادارهکلتجهیزاتپزشکی
وزارتبهداشتاعالمکرد:»باتوجهبهضرورتانطباق
باضوابطتجهیزاتوملزوماتپزشکیخانگیمصوب
کمیتهفنیدرموردوسایلتشخیصآزمایشگاهی
پزشکی)iVd(بهویژهدستگاههایسنجشقندخون

اعالم مهلت جهت انطباق وسایل تشخیص آزمایشگاهی پزشکی دارای پیشینه  ورود با ضوابط  مصوب
برپایهبند22اینضوابط،ملزمبهانطباقباالزاماتاین
سندبرایتمدیدکدآیآرسیهستند.برایمواردی
ازجملهدارابودنتاییدیهشازمانغذاوداروآمریکا
)Fda(برایکالسخطرسی)C(ودی)d(ازکشور
سازندهاصلیG3وG4،حداکثرتاپایانسال1397

مهلتزمانیتعیینشدهاست.

خانگی،واردکنندگاناینکاالهایکسالبرایانطباق
باضوابطمهلتدارند.«بهاستنادضوابطتجهیزاتو
ملزوماتپزشکیخانگیمصوبکمیتهفنی،آندسته
ازوسایلتشخیصآزمایشگاهیپزشکی)iVd(خانگی
)home Use(کهپیشازتصویباینضوابط،کد
آیآرسی)irC(دریافتکردهاندوپیشینهوروددارند
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اداره کل در تشکیل کنسرسیوم انجمن ها و اتحادیه های تجهیزات پزشکی، جدی است 

تاریخ تشکیل کنسرسیوم انجمن ها و اتحادیه های تجهیزات پزشکی مشخص شد؛ 

برون سپاری بخشی از امور اجرایی اداره کل تجهیزات 
از  یکی  پزشکی  تجهیزات  تشکل های  به  پزشکی 
روزهای  نخستین  از  مسائلی  که  بود  دغدغه هایی 
تصدی مسؤولیت بر اداره کل تجهیزات پزشکی، بر 
آن تأکید داشت. در این راستا قرار بر این شد که از 
ظرفیت انجمن ها و اتحادیه های فعال در این حوزه، 
استفاده شود. از همین رو تشکیل کنسرسیومی با 
محوریت انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی 
در دستور کار قرار گرفت. مدیرکل تجهیزات پزشکی 
کشور، تشکیل این کنسرسیوم را یک تعارف نمی داند 

و معتقد است که باید با جدیت پیگیری شود. 
به گزارش خبرنگار صنعت درمان، آیین طرح تفویض و 
برون سپاری امور اجرایی اداره کل تجهیزات پزشکی به 
کنسرسیوم انجمن ها و اتحادیه های تجهیزات پزشکی 
در راستای برنامه ششم توسعه و دفاتر الکترونیکی 
خدمات سالمت، در روز ششم اسفندماه برگزار شد. این 
آیین درحالی برگزار شد که به دلیل نبود جمع بندی 
نظرات انجمن ها، تشکل ها و اتحادیه های تجهیزات 

پزشکی تفاهم نامه کنسرسیوم به امضا نرسید. 
رضا مسائلی مدیرکل تجهیزات پزشکی، واگذاری 
بخشی از فرآیندهای جاری به انجمن ها و تشکل ها را 
بسیار پراهمیت دانست. او گفت: »اداره کل در واگذاری 
امور به کنسرسیوم به وعده خود عمل خواهد کرد. باید 
روی کنسرسیوم کار شود و هرچه زودتر تکلیف آن 

مشخص شود.« 
پزشکی  تجهیزات  تولیدکنندگان  صنفی  انجمن 
از جمله انجمن هایی است که از امضای تفاهم نامه 
خودداری کرده است. او با اشاره به این که انجمن 
صنفی تولیدکنندگان نیز باید حتما در این راه اداره کل 
را همراهی کند، گفت: »بحث این است که امورات 

مربوط به تولید نیز برون سپاری خواهد شد. همکاران 
در اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی، در حال طراحی 
نظام جدید کنترل کیفی تجهیزات پزشکی در کشور 
هستند و تحوالت شکلی و ماهوی قابل مالحظه ای در 

این زمینه اتفاق خواهد افتاد.« 
به گفته مسائلی به زودی نتایج طرح نظام کنترل کیفی 
تجهیزات پزشکی در کشور، اعالم خواهد شد: »در این 
میان جایگاه صنفی انجمن تولیدکنندگان بسیار مهم 
است و در حوزه مباحث مربوط به تولید و ارزیابی کیفی 
تجهیزات پزشکی تولید داخل و مشاوره با این انجمن 
دنبال خواهد شد. این منافاتی با فعالیت کنسرسیوم 

ندارد.«
برای  ایجاد یک هیأت مدیره  بهداشت  مشاور وزیر 
بر  »کنسرسیوم  دانست:  ضروری  را  کنسرسیوم 
فرآیندهای انجمن متخصصین نظارت و اشراف خواهد 
داشت. انجمن متخصصین نیز باید به این کنسرسیوم 

که صاحب نظر و دلسوز هستند اهمیت بدهند.« 
او افزود: »انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور 
در دو ماه گذشته کار متراکم و ارزشمندی انجام دادند. 
آن ها دفتر و امکانات را برای انجام کارها ایجاد کردند. 
هم چنین نیروهایی را جذب کردند اما هنوز با مطلوب 
فاصله دارد. زیرا انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی 

نیاز به نیروهای تمام وقت و در دسترس دارد.« 
شروع  و  کنسرسیوم  تشکیل  با  که  کرد  تأکید  او 
فعالیت های آن نه تنها وضعیت افت نخواهد کرد بلکه 
شروع فعالیت های جدیدی خواهد بود: »سفر وزیر 
بهداشت به اتحادیه اروپا به پیشنهاد ما بوده است تا 
بحث فعالیت جدید ورود نوتی فاید بادی های اروپایی 

به کشور را پیگیری کنیم.« 
که  بود  دغدغه هایی  دیگر  از  آزمایشگاه ها  فعالیت 

مسائلی در این مراسم به آن اشاره کرد. او با تأکید 
بر این که تمام آزمایشگاه هایی که با اداره کل همکاری 
دارند، ملزم به ایجاد استاندارد بین المللی 17025 
هستند، گفت: »اگر آزمایشگاهی تا پایان شهریورماه 
با آن  اداره کل  نرسد،  استاندارد 17025  به سطح 

آزمایشگاه همکاری نخواهد داشت.«

در  كنسرسیوم  تفاهم نامه  عقد  پیشنهاد 
اردیبهشت ماه سال 97

رییس  صانعی،  ابوالفتح  نشست،  این  ادامه  در 
»در  گفت:  پزشکی،  تجهیزات  بازرگانان  اتحادیه 
ارتباط با کنسرسیوم، توافقاتی در حال انجام است. 
مشخص کردن مفاد این تفاهم نامه اهمیت بسیاری 
دارد زیرا ما باید  هم پاسخگوی اعضای فعلی و هم 
اعضای آینده کنسرسیوم باشیم. به این دلیل این 
موضوع نیاز به بررسی بیشتری دارد. بنابراین پیشنهاد 
تفاهم نامه  عقد  برای  اردیبهشت  اواخر  تا  می کنم 

فرصت داده شود.« 
او با بیان این که سی سال پیش کارگردان تأمین 
تجهیزات پزشکی در کشور، گروه کارپردازی بود، 
گفت: »این گروه با وجود تحصیالت کم، مسؤولیت 
مهمی داشتند. جای خالی دانش همیشه در این 
حوزه خالی بوده است. خوشحالیم که امروز انجمن 
متخصصین جای خالی این دانش را در حوزه تجهیزات 
پزشکی پر می کند. این موجب هوشیاری و هوشمندی 

این بخش می شود.« 
صانعی تأکید کرد که خواست اتحادیه ها و تشکل های 
است:  اقدامات  دوام  و  استمرار  پزشکی  تجهیزات 
»واگذاری در جای خود مهم است اما ساختار نظارتی 
باید از سوی اداره کل وجود داشته باشد تا طرح هایی که 
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در پی سفر مسؤوالن حوزه تجهیزات پزشکی ایران 
زمینه  در  همکاری  تفاهم نامه  دو  ژاپن،  کشور  به 
سالمت به امضا رسید. قایم مقام وزیر بهداشت در 
امور بین الملل با تأکید بر اعالم حمایت دولت ژاپن 
از اقدامات ایران در زمینه سالمت و بهداشت، نتایج 
این سفر را آغاز فصل جدیدی در روابط ایران و ژاپن در 

حوزه سالمت دانست. 
محسن اسدی الری، قایم مقام وزیر بهداشت در امور 
تجهیزات  اجالس  سومین  برگزاری  از  بین الملل، 
کمک های  گروه  همت  به  ژاپن  و  ایران  پزشکی 
 )OMETA( پزشکی فناوری پزشکی خارجی ژاپن
که متشکل از 168 شرکت تجهیزات پزشکی است، 
ژاپن خبر  در  ایران  اسالمی  در سفارت جمهوری 
داد. به گفته او در این اجالس بیش از 60 شرکت 
 ژاپنی مشارکت داشتند. هم چنین در این اجالس 
رضا مسائلی مشاور وزیر و مدیر کل تجهیزات پزشکی 
فنی  کمیته  عضو  قریب  حسین  بهداشت،  وزارت 
تجهیزات پزشکی و رییس هیأت امنای صرفه جویی 
ارزی در معالجه بیماران، سیاست های وزارت بهداشت 

در حوزه تجهیزات پزشکی را تبیین کردند. 
به گفته اسدی الری بازار تجهیزات پزشکی ایران، 
ساخت  متقابل،  همکاری های  واردات،  وضعیت 
تجهیزات پزشکی، انتقال دانش و فناوری تجهیزات 
پزشکی و همکاری های تحقیق و توسعه از جمله 
موضوعاتی بود که از سوی  مدیرکل تجهیزات پزشکی 
وزارت بهداشت به آن پرداخته شد و شرکت های 
خارجی نیز نقطه نظرات شان را در این زمینه ها بیان 
کردند: »انتظار این است که بعد از باز شدن فضای 
مقامات  سیاسی  تعهد  کشور،  دو  میان  سیاسی 
عالی رتبه دو کشور ایران و ژاپن و هم چنین امضای 
سند همکاری های اقتصادی و تأمین مالی میان دو 
کشور که بالغ بر 10 میلیارد دالر است، اقدامات بسیار 
مناسبی در راستای گسترش همکاری های دو کشور 

در حوزه سالمت انجام شود.« 
او با اشاره به مذاکرات مقامات ایرانی و ژاپنی گفت: 
برگزاری  از  نیز  ژاپن  ایران در  »سرپرست سفارت 
مطلوب مذاکرات و حمایت جدی کشور ژاپن از حوزه 
سالمت و گسترش همکاری های دو کشور در حوزه 

سالمت خبر داده است.« 

آغاز فعالیت شركت های تجهیزات پزشکی 
ژاپنی تا سه ماه آینده در ایران

تجهیزات  مدیرکل  و  وزیر  مشاور  مسائلی،  رضا 
پزشکی وزارت بهداشت نیز درباره نتایج سفر خود به 
کشور ژاپن، گفت: »در جریان سفر به ژاپن از برخی 
شرکت های تولیدکننده تجهیزات پزشکی این کشور 
بازدید کردم. تا سه ماه آینده قرارداد حداقل 20 شرکت 
تولیدکننده تجهیزات پزشکی با مشارکت طرف ژاپنی 
در ایران منعقد می شود. بر این اساس، زمینه فعالیت 

این شرکت ها را در کشور فراهم خواهیم کرد.« 
مشاور وزیر با بیان این که ایجاد شرایطی برای تولید 
دستگاه اکسیژناتور، یکی دیگر از موضوعات این سفر 
است، گفت: »پیش از این، از سوی یکی از فعاالن بخش 
خصوصی قرارداد تولید یکی از مطرح ترین برندهای دنیا 
در ایران انجام شده است. برای اجرایی و عملیاتی شدن 
این موضوع نیز بازدیدی از خط تولید دستگاه اکسیژناتور 
انجام شد.«  به گفته او تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی 
در ژاپن به لحاظ کیفیت، توانمندی باالیی دارند. این 
کیفیت در حوزه طراحی بردهای الکترونیکی، بردهای 
چندالیه و پیچیده، طراحی آی سی های الکترونیکی 
و برنامه ریزی آی سی ها و هم چنین کیفیت محصول 
نهایی در رتبه خوبی قرار دارد: »براساس هماهنگی هایی 
که با این کشور انجام شده است، امیدواریم شاهد فعالیت 
جدی و موثر تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی ژاپنی در 
ایران باشیم.«  مدیرکل تجهیزات پزشکی از افرادی 
که عالقمند به تولید و سرمایه گذاری در این زمینه 
هستند، دعوت به همکاری کرد. او گفت: »اداره کل 
تجهیزات پزشکی، نام شرکت های ژاپنی را که تمایل به 
همکاری دارند اعالم می کند. افراد عالقمند می توانند با 
طرف ژاپنی ارتباط برقرار کنند و مذاکرات خود را انجام 
بدهند. وزارت بهداشت نیز به عنوان هماهنگ کننده و 

ناظر، زمینه سازی های الزم را انجام می دهد.«  
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امضای دو طرح همکاری مشترک ایران و ژاپن در زمینه سالمت
قایم مقام وزیر بهداشت در امور بین الملل خبر داد مدیرکل تجهیزات پزشکی در حوزه بخش خصوصی 

دارد به خوبی پیش برود.« 
اتحادیه صادرکنندگان  رییس  محمدرضا کمپانی، 
تجهیزات پزشکی نیز در ادامه با اشاره به این که با 
برون سپاری بخشی از فرآیندهای اداره کل به تشکل ها 
و اتحادیه های تجهیزات پزشکی، اقدام بزرگی انجام 
شده است، گفت: »اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات 
انجمن متخصصین  کنار  توان در  تمام  با  پزشکی 

تجهیزات پزشکی خواهد بود.« 
اتحادیه  از جمله  تشکل ها  دغدغه  »باید  افزود:  او 
بازرگانان تجهیزات پزشکی و انجمن تولیدکنندگان 
تفاهم نامه  امضای  از  مانع  که  پزشکی  تجهیزات 
ایجاد  شود.  حل  شد،  آن ها  سوی  از  کنسرسیوم 
اصالحات و بررسی در این زمینه ضروری است تا کار با 

یک بنیان قوی آغاز شود.« 

پراكندگی  موجب  آیین نامه،  اجرای نشدن 
افکار می شود

کنسرسیوم  امور  هماهنگ کننده  کارگر،  مهندس 
تجهیزات پزشکی نیز با بیان این که اجرایی نشدن 
آیین نامه کنسرسیوم، موجب ایجاد پراکندگی آرا و 
افکار در تشکل ها شده است، گفت: »درباره چگونگی 
آیین نامه اجرایی و چارت تشکالتی کنسرسیوم تا 
کنون تنها یک جلسه برگزار شده است که توافقی 
به همراه نداشته است. تا زمان عقد تفاهم نامه باید 
سلسله جلساتی برگزار شود تا این جلسات راهبردی 
برای کار انجمن متخصصان شود. چکیده تفکرات و 
نظرات در جلسه اردیبهشت ماه نهایی شده و به امضا 

خواهد رسید.« 
و  انجمن ها  نماینده  توافق  با  نشست  این  در 
اردیبهشت  پایان  اتحادیه های تجهیزات پزشکی، 
ماه 97 به عنوان تاریخ تشکیل کنسرسیوم انجمن ها 
و اتحادیه های تجهیزات پزشکی مشخص شد. در 
پایان این نشست دکتر مسائلی و اعضای انجمن ها، 
در  پزشکی  تجهیزات  اتحادیه های  و  تشکالت 
تجهیزات  متخصصین  انجمن  جدید  دفتر   محل 
پزشکی حضور پیدا کردند و رضا مسائلی این دفتر 

را افتتاح کرد. 
او هم چنین در پایان این مراسم با یادآوری حادثه 
را  روز  این  تهران-یاسوج،  هواپیمای  سقوط  تلخ 
به یاد زنده  یاد مهندس حامد امیری نایینی و به 
پاس خدمات مهندسان خدمات و نگهداری، روز 

نگهداشت تجهیزات پزشکی نام گذاری کرد. 
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با تالش اداره فناوری اطالعات اداره کل تجهیزات 
سازمان  فناوری  کل  اداره  همکاری  و  پزشکی 
غذاودارو، نشانی اینترنتی اداره کل تجهیزات پزشکی 

بازنشانی و  به روز رسانی شد.
پزشکی  تجهیزات  اداره کل  الکترونیکی  پورتال 
نشانی به  فقط  پس  این  از  بهداشت   وزارت 

همگان  و  کاربران  دسترس  در   www.imed.ir

خواهد بود. هم چنین تمام اخبار رسمی این اداره کل 
از همین نشانی اینترنتی در دسترس خواهد بود. 

راه اندازی سامانه ثبت نمونه وسیله پزشکی  
وسیله  نمونه  ثبت  سامانه  بازنگری  به  توجه  با 
ماه  بهمن  بیست وسوم  از  سامانه  این  پزشکی، 
تولید،  امکان  بررسی  شد.  بهره برداری  آماده 
تحقیقاتی  امور  انجام  و  بازار  بررسی  و  ارزیابی 
این  از  بهره برداری  اهداف  غیرآزمایشگاهی، 

سامانه است. 
با راه اندازی سامانه ثبت نمونه وسیله پزشکی، از 
این پس تمام شرکت ها می توانند با کاربری خود 
از لینک سامانه ثبت وسیله پزشکی، کارتابل ثبت 
نمونه وسیله پزشکی را بیابند و درخواست خود 
را در این بخش برای بررسی به اداره کل بفرستند. 
کارشناسی  روند  گذراندان  از  پس  درخواست ها 
ثبت  روند  همانند  کارشناسی  تایید  دریافت  و 
وارداتی، آی آر سی )IRC( نمونه  برای ترخیص 
کاال صادر خواهد شد. در مواقعی که نیاز به ثبت 

نمونه از نوع آزمون کیفی برای ثبت وسیله پزشکی 
است، کاربران باید به نکاتی دقت کنند. از جمله 
این که آی آر سی یک بار مصرف برای واردات کاالی 
به صورت  کیفی  آزمون های  انجام  باهدف  نمونه 
در  کارشناس  هم چنین  می شود.  صادر  موقت 
پرونده ثبت عادی، کد آی آر سی را صادر می کند 
و شرکت واردکننده می تواند با مراجعه به بخش 
پیگیری پرونده ثبت، از کد صادر شده اطالع یابد. 
را  ممکن  نمونه  کاالی  تعداد  کارشناس،  سپس 
برای واردات کاالیی که ثبت نمونه می شود محدود 
می کند. بدیهی است پس از تایید پرونده اصلی، 
باطل  برای صدور کد دایم،  نمونه  کد آی آر سی 

خواهد شد.
اداره  کل  اطالعات  فناوری  اداره  اعالم  براساس   
در  نمونه  کاالی  ثبت  از  پس  پزشکی  تجهیزات 
سامانه ثبت نمونه وسیله پزشکی فرآیند بررسی 
کارشناسی کیفی مانند دیگر پرونده های وارداتی 
اسناد  و  اطالعاتی  اقالم  تمام  هم چنین   است. 
آن ها  مشمول  کاال  که  سامانه  در  فهرست شده 
بررسی  برای  وارداتی  پرونده های  مانند  است، 
قابل  نکات  دیگر  از  است.  نیاز  مورد  کارشناسی 
توجه در ثبت کاالی نمونه در این سامانه این است 
که در ثبت کاالی نمونه نیاز به ثبت نمایندگی 
برای  نمونه  امکان ثبت کاالی  و  خارجی نیست 
کاالهایی که دارای نمایندگی انحصاری هستند، 

وجود ندارد.

نشانی اینترنتی سایت اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت بازیابی شد

امکان اطالع رسانی تغییر وضعیت پرونده 
ثبت از طریق سامانه پیامکی 

با توجه به نیاز شرکت های وارد کننده و تولید کننده 
به اطالع رسانی در لحظه از تغییرات، امکان اطالع از 
آخرین تغییرات پرونده ثبت وسیله پزشکی شرکت 

در سامانه ثبت، از طریق ارسال پیامک فراهم شد. 
عاطفه منصورزاده، کارشناس اداره فناوری اطالعات 
اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت درباره 
چگونگی دریافت پیامک اطالع رسانی درباره تغییر 
وضعیت پرونده، گفت: »کاربران پس از ورود به سامانه 
جدید ثبت وسیله پزشکی از طریق نام کاربری و رمز 
عبور خود، می توانند از بخش خدمات پیامک، به بخش 
فعال سازی پیامک بروند و آن را فعال کنند.«  به گفته 
او کاربران پس از فعال سازی الزم است از طریق بخش 
افزودن شارژ پیامک، حساب خود را شارژ کنند. برای 
دریافت پیامک الزم است تا دریافت گروهی پیامک 
بر روی خط تلفن همراه فعال باشد: »کاربران در هر 
زمان، در صورت تمایل و اراده می توانند نسبت به 
غیرفعال سازی این امکان از طریق فهرست خدمات 

پیامک بخش فعال سازی پیامک اقدام کنند.« 
کارشناس اداره فناوری اطالعات افزود: »شرکت هایی 
که تمایل به استفاده از این قابلیت را ندارند، مانند 
گذشته می توانند از طریق مشاهده گردش پرونده در 
کارتابل پیگیری پرونده، از آخرین وضعیت پرونده 

خود مطلع شوند.« 
www.imed.ir
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مطالبات  را  دارو  حوزه  مشکل  دو  بهداشت  وزیر 
مزمن آن ها و نوسانات نرخ ارز خواند و تأکید کرد که 
مطالبات مزمن شرکت های دارویی به دلیل عدم تعهد 
بیمه ها نسبت به تکالیف شان است. او هم چنین پیش 
از این اعالم کرده بود که در حوزه نوسانات نرخ ارز 
نیز بیشترین مشکل برای افرادی است که به وزارت 
بهداشت جنس فروخته اند. این درحالی است که نرخ 

دالر با گذشت چند ماه افزایش یافته است. 
بهداشت،  وزیر  هاشمی،  قاضی زاده  سیدحسن 
درمان و آموزش پزشکی کشور در مراسم رونمایی 
از دو داروی جدید در استان اصفهان که در روز 
»پرستاران،  گفت:  شد،  برگزار  اسفندماه  چهارم 
پزشکان، شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی 
به دنبال مطالبات خود هستند که باید به آن توجه 
جلسه  صحبت های  به  با توجه  امیدواریم  شود. 
اخیر هیأت دولت، به وعده ها عمل شود و تا پایان 
مطالبات  از  عمده ای  بخش  پرداخت  شاهد  سال 

شرکت های دارویی باشیم.« 
نیز  بهداشت  حوزه  آینده  سال  »بودجه  افزود:  او 
می شود.  پیگیری  مجلس  در  منطقی  صورت  به 
البته مسایل کشور تنها مربوط به بخش بهداشت و 
درمان نیست اما از این که این بخش به عنوان یکی از 
اولویت های دولت و مجلس پیگیری می شود، تشکر 

می کنیم.« 
وزیر بهداشت تأکید کرد که در حوزه مطالبات باید 
منطقی عمل کرد. هم چنین صنایع و سیاست گذار 
الزم است که واقع بین باشند و به مشکالت مردم و 

تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو، توجه کنند.  
هاشمی در ادامه به مشارکت بخش خصوصی اشاره کرد 
و گفت: »بخش دولتی و حکومتی در حوزه دارو و واکسن 
باید اجازه مشارکت بخش خصوصی را بدهند. حضور 
بخش غیردولتی در دیگر حوزه ها مانند صنایع هوایی، 
فضایی و مالی به نفع کشور بوده است. اگر فرصت و زمینه 
برای مشارکت بخش خصوصی در حوزه های مختلف 

فراهم شود اتفاقات خوبی رخ می دهد.« 
وزیر بهداشت با بیان این که همیشه تاکید داشته است 
که دولت و مجموعه های حاکمیتی باید از دخالت در 
تولید و پخش دارو اجتناب کنند، گفت: »دولت باید 
سیاست گذار و ناظر باشد تا در برخی موارد به دلیل 

تعارض، شاهد مسؤولیت پذیری کمتر نباشیم.« 
او افزود: »در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی باید به 
کیفیت توجه شود. نباید به اسم تولید داخل و اقتصاد 
مقاومتی، اجازه آسیب وارد شدن به سالمت مردم را 
داد. چرا که با شرع، قانون، انصاف و هم چنین نظرات 

مقام معظم رهبری سازگار نیست.« 

مطالبات مزمن و نوسانات نرخ ارز، دو مشکل عمده صنایع سالمت

وزیر بهداشت در آیین رونمایی از دو داروی جدید در اصفهان

 به گفته وزیر بهداشت برای درمان بیماری مردم، باید 
بهترین تجهیزات و داروها در اختیار آن ها قرار بگیرد: 
»سازمان غذاودارو در این زمینه سخت گیری می کند 
و جلوی واردات داروهایی که اثربخشی کمتری در 
مقایسه با محصوالت داخلی دارند را می گیرد. در 
شرایطی که اثربخشی یک داروی داخلی و خارجی 
برابر است، حتما باید از تولیدات داخلی حمایت کرد.« 
»لوترا« و »آلکانف« نام دو دارویی است که در این 
مراسم از آن ها رونمایی شد. وزیر بهداشت با اشاره به 
تولید این دو داروی جدید از سوی شرکت داروسازی 
رها، درباره داروی »لوترا«، گفت: »این دارو در دوران 
گذشته به کشور وارد می شد. اکنون که این دارو در 
کشور تولید شده است، سازمان غذاودارو و بیمه ها باید 
نسبت به حذف این دارو از  فهرست واردات اقدام کنند. 
چرا که بر اساس استانداردهای موجود، اثربخشی این 
دارو به نسبت داروهای خارجی اگر بیشتر نباشد، کمتر 

هم نیست.« 
www.behdasht.gov.ir

سفیر  با  دیدار  در  رومانی  درمان  و  بهداشت  وزیر 
کشورمان در بخارست، آمادگی این کشور را برای 
همکاری با جمهوری اسالمی ایران در حوزه پزشکی، 

تبادل دارو و تجهیزات پزشکی اعالم کرد.
سورینا پنتئا وزیر بهداشت کشور رومانی در مالقات 
با حمید معیر سفیر ایران در رومانی، خواستار امضا 
تفاهم نامه همکاری های بهداشتی و درمانی میان 

آمادگی بخارست برای گسترش همکاری های پزشکی و دارویی با ایران
در دیدار وزیر بهداشت رومانی با سفیر کشورمان مطرح شد؛

سلول های  اعضا،  پیوند  نوترکیب،  داروهای  تولید 
بنیادی خونساز، درمان ناباروری ها در داخل کشور 
اقدامات  داخلی،  ارزشمند  تجربیات  بر  تکیه  با 
از  نوین،  به موقع و روش های ژنتیکی  تشخیصی 
دستاوردهای کشور در حوزه پزشکی است که او در 

این دیدار به آن ها اشاره کرد. 
www.irna.ir

دو کشور شد. معیر نیز در این مالقات با اشاره به 
پیشرفت های چشمگیر جمهوری اسالمی ایران در 
زمینه پزشکی و دارویی در چهار دهه گذشته، گفت: 
»ایران، در زمینه های مختلف بهداشتی و درمانی 
است.  یافته  دست  توجهی  قابل  پیشرفت های  به 
به  گونه ای که امروز یکی از تولیدکنندگان مطرح 
جهان در زمینه دارو به شمار می آید.«  توانایی در 
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ادارهکل اختیارات از برخی واگذاری جریان در
اتحادیههای و انجمنها به پزشکی تجهیزات
به ادارهکل کاری حوزه سه پزشکی تجهیزات
انجمنمتخصصینتجهیزاتپزشکیواگذارشده
است.رییسهیأتمدیرهانجمنصنفیمتخصصین
تجهیزاتپزشکیکشورمهمترینهدفانجمناز
قبولوارایهتعهدبهادارهکلتجهیزاتپزشکیبرای
انجامکارهایبرونسپاریشدهراتسهیلفرآیندهاو
افزایشکیفیتکارهااعالمکرد.انجمنمتخصصین
تجهیزاتپزشکییکیازتشکلهایعضوکنسرسیوم
تشکلهایتجهیزاتپزشکیدربرنامهبرونسپاری

استکهوظیفهاجراییرابرعهدهدارد.
انجمنصنفی هیأتمدیره رییس مسلمی احمد
نشست در کشور پزشکی تجهیزات متخصصین
بخشی برونسپاری برنامه پیرامون  که خبری
ازوظایفوزارتبهداشتبهاینانجمن،درروز
اینکه بیان با شد. برگزار اسفندماه سیزدهم
مسؤولیتآموزشمسؤوالنفنیتجهیزاتپزشکی
کشور3سالاستکهبرعهدهانجمنگذاشتهشده
آموزش، عالوهبر امسال اوایل »از گفت: است،
تأییدصالحیتمسؤوالنفنینیزبرعهدهانجمن

متخصصینگذاشتهشدهاست.«
بهگفتهاوپورتالمسؤوالنفنیطراحیشدهاست
وتاپیشازسالنواینپورتالرونماییمیشود:
»افزونبرآموزشوتاییدصالحیت،بههرمسؤول
حوزه میکند. پیدا اختصاص رتبه یک فنی
اختیاراتمسؤوالنفنیبراساساینرتبهکهاز
انجمنبهمسؤولفنیاختصاصمیدهد، سوی

شکلمیگیرد.«
رییسهیأتمدیرهانجمنمتخصصیندرپاسخبه
پرسشخبرنگار»صنعتدرمان«دربارهچگونگی
آموزشمسؤوالنفنیبابیاناینکه95درصداز
مسؤوالن آموزش به مربوط انجمن آموزشهای
فنیو5درصدمربوطبهآموزشهایآزادمیشود،
گفت:»مباحثآموزشیازسویادارهکلتجهیزات
پزشکیتدوینشدهاستومدرساننیزازسوی
ادارهکلتعیینمیشود.انجمنکارنظارت،ارزیابی

کیفیواجرارابرعهدهدارد.«
مسلمیافزود:»ازآنجاکهادارهکلدارایمکانی

برایآموزش ازهمانمحل برایآموزشاست،
استفادهمیشود.برایآموزشمجازینیزقراردادی
که اسالمی آزاد دانشگاه الکترونیکی واحد با
بزرگترینواحدآموزشمجازیکشوراستمنعقد
شدهاست.براساساینقراردادآموزشمجازی
مسؤوالنفنیازبستردانشگاهآزاداسالمیانجام

میشود.«
پسازدورهمدیریتیجدیددرادارهکلتجهیزات
ثبت فنی، مسؤوالن آموزش بر افزون پزشکی
خدمات شرکتها، نمایندگی و شناسنامه
انجمن به شرکتها رتبهبندی و پسازفروش
متخصصینتجهیزاتپزشکیواگذارشد.اودرباره
واگذاریارزیابیخدماتپسازفروششرکتهابه
انجمنمتخصصینگفت:»هرشرکتیکهمیخواهد
محصولیراواردکندیاهرشرکتیکهمیخواهد
محصولیراتولیدکندبایدآمادگیارایهخدمات
پسازفروشراداشتهباشد.تاکنوناینارزیابیاز
سویوزارتبهداشتانجاممیشداماازاینپس

اینارزیابیازوظایفانجمنمتخصصاناست.«
در پیش سالهای در »انجمن افزود: مسلمی
پزشکی تجهیزات ادارهکل با رتبهبندی زمینه
همکاریداشتهاست.تاکنوناینکاربهصورت
انجمن به اکنون و میشد انجام مشترک

برونسپاریشدهاست.«
صنفی انجمن هیأتمدیره رییس گفته به
این، از پیش پزشکی تجهیزات متخصصین
پروندههاییکهبهکارشناسانادارهکلبرایبررسی
ارایهمیشدبهدلیلحجمزیادکارهابهطورکامل
بررسینمیشد.درنتیجهپروندههاومشکالتیکه

درآنهاوجودداشتبهصورتناقصودرچند
ارایه مرحلهبهشرکتهاارجاعمیشد.هدفما
یکبارهاشکاالتبهشرکتهااستتابهاینشکل
تعدادمراجعههاکمترشود.اوهمچنیناحترامبه
دیگر از را آنها رعایتشأن و مراجعهکنندگان

اهدافانجمناعالمکرد.
مسلمیافزود:»وزارتبهداشتشرایطیرافراهم
نقطه آسانی به بتوانند کهشرکتها است کرده
نظراتخوددربارهفعالیتانجمنومشکالتیکه
داردرابیانکند.بهعبارتیراهگالیهبازاستو
مراجعهکنندگاناینحقرادارندکهازماشکایت

کنند.«
بهگفتهاواکنون9کارشناسجدیدبرایانجام
فرآیندهادرانجمناستخدامشدهاندکهبههمراه
در وقت تمام کارمند 14 تعداد قبلی کارمندان
انجمنحضوردارند:»اینیکدورهآزمایشیبرای
کارشناسانوانجمنخواهدبود.درنتیجهایندوره
آزمایشیاگرنیازبهتوسعهکمیوکیفیوجود

داشت،اینکارحتماانجامخواهدشد.«
محرمانگیاطالعاتشرکتهایتجهیزاتپزشکی
تجهیزات متخصصین انجمن اولویتهای از
دل مسلمی گفته به که است کشور پزشکی
نگرانیهاییرامیانشرکتهاایجادکردهاست:
»تأکیدادارهکلتجهیزاتپزشکیدردورهجدید
اطالعات واقع در است. شفافسازی مدیریتی،
برای نگرانی جای که ندارد وجود محرمانهای
شرکتهایتجهیزاتپزشکیوجودداشتهباشد.
بهشرکتهایتجهیزات را ایناطمینان انجمن
پزشکیمیدهدکهخارجازاطالعاتمجازوزارت
و بازار اختیار در بیشتری اطالعات بهداشت،

دیگرانقراردادهنمیشود.«
براساسقانونششمتوسعه،اگرموضوعیبهبخش
خصوصیواگذارشد،بخشخصوصیمیتواندبرای
آنتعرفهتعیینکند.بااینوجودبهگفتهمسلمی،
نکرده تعیین بودجهای برونسپاری برای دولت
اتحادیههای با رایزنیهایی راستا این است:»در
برای نتیجه در شد. انجام متخصصان و صنفی
این که شد تعیین تعرفههایی جدید خدمات

فرآیند پرونده ها تسهیل و کارها با کیفیت بیشتری انجام می شود 

رییس هیأت مدیره انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور 
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تعرفههابهزودیاعالممیشود.«
تشکیلکنسرسیومتجهیزاتپزشکیازموضوعاتی
استکهازسویادارهکلتجهیزاتپزشکیبهعلت
روحیهجدیوعالقمندادارهکلتجهیزاتپزشکی
باهدفانجامبهترواگذاریهامطرحشد:»انجمن
متخصصینتالشکرد،خواستهادارهکلتجهیزات
پزشکیرادرحوزهبرونسپاریجدیبگیرد.در
زمانانجامکارها،اندیشهتشکیلکنسرسیومشکل
این ازسوی برونسپاری تمامکارهای تا گرفت
کنسرسیومانجامشود.انجمننیزازاینموضوع

استقبالوازآنحمایتکرد.«
و تهیه پیشنویسی کنسرسیوم تشکیل برای
امضاشد.درجلسهایکهدرروزششماسفندماه
انجامشد،قراربراینشدکهکنسرسیومتشکیل
وهیأتمدیرهیاهیأتامنایآنمشخصشود:»با
تشکیلکنسرسیومانجمنمتخصصینتجهیزات
پزشکیدرصورتتأمینمنافعصنفیومغایرت
نداشتنفعالیتکنسرسیومبااساسنامهانجمناز
آنحمایتمیکندوکارهایواگذارشدهازسوی

کنسرسیومبهانجمنراانجامخواهدداد.«
بهگفتهرییسهیأتمدیرهانجمنصنفیمتخصصین
تجهیزاتپزشکیدربیشترتشکلهایتجهیزات
پزشکیبرایتشکیلکنسرسیومهمگراییوجود
دارد.از6تشکلجدیتجهیزاتپزشکی،4تشکلاین
کنسرسیومراامضاکردهاندوقبولدارند:»دراینمیان
اتحادیهبازرگانانممتنعواتحادیهتولیدکنندگان
تجهیزاتپزشکینیزبهدلیلابهاماتیکهوجوددارد
باتشکیلآنمخالفاست.متولیانکنسرسیومباید
جلساتیراتشکیلبدهندتادغدغههایتشکلها
برطرفشود.اگراینابهاماتبرطرفشود،انجمن
تشکیل با جدی مخالفت نیز تولیدکنندگان

کنسرسیومنخواهدداشت.«
اودرپاسخبهپرسشخبرنگار»صنعتدرمان«
که واگذاریهایی حوزه در کار به شروع درباره
انجامشدهاستدرانجمن،گفت:»انجمنازاواخر
بهمنماهانجمنکارخودراآغازکردهاست.امابرای
انجامکارهامراحلیتعریفشدهاست.درمرحله
نخستقراربراینشدکهدریکفرصتیکماه
تجهیزات ادارهکل و انجمن کارشناسان نیمه و
پزشکیبهصورتمشترکپروندههارابررسیکنند.
تاهمتجربهبهدستبیایدوهمآموزشانجامشود.
درمرحلهبعدکهپسازتعطیالتنوروزاست،انجمن
بهصورتمستقلفرآیندهاراپیگیریخواهدکرد.«

»سیناَپ«نرمافزاریبرایتلفنهمراه
استکهخدماتمتنوعیرادرزمینه
سالمتوبهداشتارایهمیدهد.این
نرمافزارباایجادیکشبکهآزمایشگاهی
داروها، آزمایشها، نتیجه میتواند
افراد پزشکی پروندههای و پیشینه
رابرایسالهاثبتکند.ایننرمافزار

خدمات کیفیت افزایش به منجر میتواند که
آزمایشگاهیشودازسویشرکتسالمتیاوران

نویناندیشطراحیوبهبازارعرضهشدهاست.
آزمایشگاه به بار 1/1 میانگین ایرانی هر ساالنه
مراجعهمیکند.باتوجهبهنتایجآزمایشباسالمت
مردمدرارتباطاست،کیفیتودقتباالیآزمایشها
اهمیتدارد.یکیازراهکارهابرایتضمینکیفیت
نتیجهآزمایشها،نظارتکیفیداخلیاست.امااین
روشبهتنهاییپاسخگوینیازآزمایشگاههانیست.
روشهایدیگریازجملهنظارتکیفیخارجینیز
وجوددارد.اینبرنامهسالی3بارانجاممیشودوبه
دلیلهزینهباالیاینطرح،امکاناجرایبیشترآن
وجودندارد.بنابرایننمیتوانبااینطرحدرفواصل

کوتاهترکنترلکیفیخارجیراانجامداد.
در کیفی نظارت انجام برای راهکارها از یکی
نرمافزارهای راهاندازی کوتاهتر، زمانی فواصل
امکان نرمافزارها این است. میانآزمایشگاهی
شدن متصل آزمایشگاهی، شبکههای راهاندازی
آزمایشگاهها،تبادلنمونهمیاناینشبکههاووجود
یکبرنامهنظارتکیفیدرمیانآزمایشگاههارابرای
نظارتکیفیایجادمیکند.برنامه»سیناَپ«یکیاز
ایننرمافزارهااستکهبهگفتهدکتررضامحمدی،
مسؤولفنی»سیناَپ«وعضوهیأتعلمیدانشگاه
آزادواحدپزشکیتهران،بیمارانوپزشکانبااستفاده
ازآنمیتوانندازنتایجآزمایشهایخوداستفاده
بهتریکنند.اوگفت:»استفادهازاینبرنامهدرنهایت
منجربهافزایشسطحکیفیتوسالمتبیماران
میشود.ایننرمافزارخدماتمتنوعیرادرحوزه

سالمتوبهداشتبهمردمارایهخواهدکرد.«
مرتضیاختیاریمدیرعاملشرکتسالمتیاوران
نویناندیش،دربارهایننرمافزارگفت:»تجربهموفقی
کهحوزههایمختلفکسبوکارازنقشآیتی

داشتند،مارابرآنداشتتانرمافزار
»سیناَپ«راطراحیوتولیدکنیم.به
کمکایننرمافزارمیتوانیمخدماتیبا
کیفیتوماندگاررادرحوزهبهداشتو

سالمتارایهکنیم.«
ارایه نخست مرحله در او گفته به
حوزه در خدمات نرمافزار، این
آزمایشگاههایتشخیصطبیآغازشد.درمراحل
بعدینیزاینخدماتدرحوزهداروخانهوپزشکان
این کاربری ازگسترش ارایهخواهدشد:»هدف
وضعیت بهترشدن برای زمینهای ایجاد نرمافزار
موجوداستتامردمبتوانندبهخدماتبهداشتیبا

امنیت،سرعتودقتباالدسترسیپیداکنند.«
اودربارهمجوزهایثبتشرکتونشانتجاریاین
محصول،گفت:»نرمافزار»سیناَپ«درشورایعالی
انفورماتیککشورووزارتفرهنگوارشادبهثبت
رسیدهاست.درتالشهستیمباکمکومساعدت
مسؤوالنمجوزهایالزمازوزارتبهداشتودرمانو

آموزشپزشکینیزدریافتشود.«
روحالهاسفندانیکارشناسحوزهآیتیوطراح
جامع نرمافزار یک این که گفت نیز »سیناَپ«
زیرمجموعهشبکهجهانیاینترنتاستکهبهصورت
رایگاندراختیارعموممردمقرارمیگیرد:»برای
طراحیواجرایایننرمافزارازدانشمتخصصانبا
تجربهوماهرحوزهآیتیاستفادهشدهاست.یکی
طراحی در متخصصان دغدغههای مهمترین از
ایننرمافزام،محرمانگیاطالعاتپزشکیکاربران
هدف این به دستیابی برای است. بوده نرمافزار
ماههازمانگذاشتهشدهاستتایکبسترایمندر
اختیارمردمقراردادهشود.درنتیجهمردممیتوانند
باخیالیآسودهمدارکپزشکیخودراذخیرهو

نگهداریکنند.«
نکتهدیگردرایننرمافزاردسترسیبهپیشینهو
نرمافزار از استفاده »با است: پزشکی مستندهای
»سیناَپ«افرادمیتواننددرزمانالزمتنهابایک
کلیکسادهتمامپیشینهموردنیازخودرادراختیار
پزشکخودقراردهند.درنتیجهمیتوانندیکدرمان
باکیفیترادریافتکنند.ایننرمافزارخدماتمتنوع

دیگریهمخواهدداشت.«

»سین َاپ« درراستای همگام سازی خدمات بهداشتی 
و پزشکی وارد عرصه درمان شد
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درآمدهای  از  درصد   95 حاضر  حال  در 
بیمارستانی وابسته به پرداخت های بیمه است. 
بنابراین طبیعی است که پرداخت نشدن به موقع 
و طرح تحول  بیمارستان ها  مطالبات، خدمات 
سالمت را دچار مشکل و بحران کند. تأخیر در 
پرداخت مطالبات ارایه دهندگان خدمت یکی از 
چالش های بخش بیمه ای کشور در چند دهه 
سازمان  مدیرعامل  می شود.  شمرده  گذشته 
بیمه سالمت بدهی سازمان را میراثی خواند که 

امروز به دست آن ها رسیده است. 
بیمه  سازمان  مدیرعامل  موهبتی  طاهر 
سالمت ایران با اشاره به بدهی این سازمان به 
ارایه دهندگان خدمت، از تالش و اقدامات 5 ماه 
برای پرداخت مطالبات خبر داد: »در  گذشته 
5 ماه گذشته، 7 هزار و 480 میلیارد تومان به 
صورت  منابع  تزریق  خدمت  ارایه دهندگان 
گرفته است. پرداختي سازمان به طور میانگین 
به داروخانه های خصوصی تا شهریور ماه 96و 
است.  96رسیده  ماه  اردیبهشت  به  دانشگاه ها 
بخش های  به  بدهی ها  زمانی  فاصله  هم چنین 

دولتی و غیردولتی دیگر نیز کمتر شده است.« 
موهبتی با تأکید بر این که بدهی ها باید به روز 
پرداخت شود، گفت: »با وجود این که بدهی ها 
در بعضی بخش ها به 10 تا 15 ماه رسیده بود 
باز هم شاهد فعالیت موثر و خوب ارایه دهندگان 
خدمت هستیم. به همین دلیل باید وظیفه خود 

را به خوبی انجام دهیم.« 
براساس مصوبه کمیسیون تلفیق 7 هزار و 500 
مطالبات  پرداخت  برای  اوراق  تومان  میلیارد 
علنی  صحن  در  است.  شده  داده  اختصاص 
مجلس این عدد به 4 هزار و 750 میلیارد تومان 
رسید و تصویب شد: »از آن جا که قدرت اسناد 
8 درصد محاسبه می شود و سه ساله است عماًل  
3200 میلیارد تومان از بدهی های سازمان تامین 
امیدواریم  است.  ارزشمندی  گام  که  می شود 
گذشته  مانند  را  خود  حمایت های   مجلس 
هزار   45 به  ما  بدهی  تا  دهد  ادامه  هم چنان 

موسسه ارایه دهنده خدمت به حداقل برسد.« 
او با بیان این که بودجه سال 97 این سازمان 

نسبت به تخصیص سال 96، 3 تا 4 درصد کاهش 
داشته است، گفت: »نسبت به عملکرد سال 96، 
این بودجه 20تا 25 درصد کاهش داشته است. 
این کاهش بودجه، سازمان را با چالش جدی 

مواجه خواهد کرد.« 
در  سالمت،  بیمه  سازمان  مدیرعامل  گفته  به 
بخش کارانه بدهی ها به 15 تا 20 ماه رسیده 
است: »با وجود این که پرستاران و پزشکان هنوز 
مطالبات خود را دریافت نکرده اند ولی هم چنان 

به کارشان به شکل مطلوب ادامه می دهند.« 
به گفته رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان 
پزشکی  تجهیزات  بخش  ایران  سالمت  بیمه 
سازمان  با  مستقیم  کشور  دارویی  تولیدات  و 
قرارداد ندارد، بلکه از دانشگاه های علوم پزشکی 
ما  مطالبه دارند: »این طبیعی است که وقتی 
نکنیم،  پرداخت  دانشگاه ها  به  را  بدهی هایمان 

حوزه تجهیزات پزشکی به خطر می افتد.«
پرداخت نشدن  این که  به  اشاره  با  موهبتی   
دارو،  زمینه  در  بحران  ایجاد  موجب  مطالبات 
تجهیزات و لوازم مصرفی پزشکی می شود، گفت: 
»بحران در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی بر 
این  دارد.  تأثیر  مطلوب خدمات سالمت  ارایه 
حوزه با حوزه  های دیگر متفاوت است. اگر دارو 
در کشور وجود نداشته باشد و فرزند کسی به 
علت بیماری به بیمارستان برود، به هیچ وجه 

قابل تحمل نیست.« 
اگر یک بنگاه اقتصادی کوچک مانند داروخانه 
پول نداشته باشد، نمی تواند مواد مصرفی مورد 

نیاز تولید دارو را سفارش دهد. در این چنین 
شرایطی کشور با بحران دارو مواجه می شود: »از 
2 هزار میلیارد تومانی که در اختیار سازمان قرار 
گرفت، حدود 400 میلیارد تومان مستقیم به 
داروخانه های خصوصی واریز شد. 1600 میلیارد 
تومان نیز در اختیار دانشگاه ها قرار گرفت که 
و  بهداشت  وزارت  دانشگاه ها،  توافق  براساس 
سازمان برنامه بودجه مقرر شد، 40 درصد این 
منابع به تجهیزات پزشکی و 60 درصد آن در 

اختیار صنعت دارو قرار بگیرد.«
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت از داروخانه ها 
سوی  از  پرداختی   اگر  که  کرد  درخواست 
سازمان به آن ها صورت نگرفته، اعالم کنند تا 
به آن رسیدگی شود: »در حال حاضر داروخانه ها 
دوونیم تا سه ماه از سازمان مطالبه دارند که این 
مساله کم نظیر بوده است. البته دو ماه و نیم 
بدهی باز هم زیاد است. باید تالش کرد که این 

مدت کم تر شود.« 
حوزه  در  هزینه ها  مدیریت  بر  تأکید  با  او 
و  را رفع کرد  بیمه، گفت: »باید هم پوشانی ها 
رهنمون  های ابالغ شده از سوی وزارت بهداشت 
را اجرا کرد. هم چنین برنامه ریزی های درمانی و 
دارویی نیز در این زمینه تاثیرگذار خواهد بود. 
البته مدیریت هزینه با وجود این که  تاثیر مثبتی 
دارد ولی به اندازه ای نیست که بتواند نیازها را 

برطرف کند.« 
بیمه  سازمان  ماهانه  هزینه های  او  گفته  به 
سالمت هزار و 300 میلیارد تومان است. این 
درحالی است که بدهی سازمان تا پایان سال 96 
به  حدود 9 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. 5 
هزارو 500 میلیارد تومان از این مبلغ متعلق 
به سال 95 است که به سال 96 منتقل شده 
است: »ما هر هفته گزارشی در مورد مدیریت 
هزینه به وزیر بهداشت ارایه می دهیم. مدیریت 
هزینه به گونه ای است که آسیبی به قشر محروم 
جامعه و بسته بیمه رایگان آن ها وارد نشود. به این 
روش، افرادی که بضاعت مالی ندارند، کماکان از 
حمایت حداکثری دولت برخوردار خواهند بود.« 
www.ihio.gov.ir

مطالبات ارایه دهندگان خدمت، چالش بخش بیمه اي کشور است

رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران
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تولید  از 50 محصول  بیش  ایران  پاستور  انستیتو 
مي کند. برخي از این محصوالت به صورت انحصاري 
ساخته و وارد بازار مي شوند. رییس انستیتو پاستور 
ایران با تأکید بر این که خوداتکایي به واکسن هاي 
داخلي در دستور کار قرار گرفته است، خودکفایی 
کشور در تولید مواد بایولوژیک اصلي مانند واکسن ها را 

دست یافتني دانست.  
وزارت بهداشت برای تولید واکسن در ایران برنامه های 
منسجمی دارد که به گفته علیرضا بیگلري، رییس 
انستیتو پاستور ایران، در سال هاي آینده انستیتو 
نه تنها واکسن هاي مصرفي کشور را تأمین مي کند، 
بلکه گام هاي اساسي در زمینه صادرات واکسن هاي 
از  برمي دارد: »درحال حاضر بخشي  تولید داخلي 
تولید این مجموعه به برخي از کشورها صادر مي شود، 
اما در آینده این موضوع به صورت گسترده تر انجام 
می گیرد. البته اولویت انستیتو، تأمین نیاز کشور به 
انواع واکسن ها است. سپس زمینه صادرات آن ها به 

کشورهای دیگر ایجاد می شود.« 
او توسعه زیرساخت هاي الزم براي افزایش تولیدات 
این  برنامه هاي  دیگر  از  را  داخلي  واکسن هاي 
مجموعه اعالم کرد و گفت: »واکسني که در برنامه 
واکسیناسیون ملي قرار دارد، به صورت رایگان در 
دسترس گذاشته می شود.«  به گفته دکتر بیگلری 
تولید واکسن هاي متعدد در انستیتو در دست تولید 
است که به زودی وزارت بهداشت خبرهای خوشی را در 
این زمینه منتشر می کند: »واکسن هاري انساني، یکي 
از واکسن هایي تولیدي این مجموعه در آینده است که 
یک تا دو سال آینده به بازار عرضه می شود. واکسن 
هاري انساني در مراحل خوبي از پیشرفت ساخت قرار 

دارد و به دست پژوهشگران ایراني تولید می شود.« 
رییس انستیتو پاستور ایران، پنتاواالن را یکي دیگر 
از واکسن هاي در دست تولید اعالم کرد و گفت: »با 
قراردادي که دو ماه پیش در این زمینه منعقد شد، 
آماده تولید واکسن پنتاواالن ایراني هستیم. تا حدود 

اتکا به واکسن هاي ایراني، دستور کار انستیتو پاستور است
رییس انستیتو پاستور ایران

سه سال آینده کار تولید این واکسن به پایان مي رسد 
و وارد بازار مي شود.« 

واکسن هپاتیت از واکسن هاي تولیدي انستیو پاستور 
است. با وجود این که این واکسن از فناوری پیچیده اي 
برخوردار است، ایران موفق به تولید این واکسن شده 
است: »هرچند سعي مي شود نیاز داخل کشور به 
واکسن هپاتیت برطرف شود، اما گاهي اوقات نیاز 
ساالنه کشور به این واکسن به 10 تا 20 میلیون دوز 

نیز مي رسد.« 
www.behdasht.gov.ir

دارو یک ابزار راه در جهان است. پس از انقالب 
تحصیل کرده  نیروهای  و  داروسازان  اسالمی، 
را  دارو  چرخه  به خوبی  شدند  موفق  داروسازی 
بچرخانند، به گونه ای  که رییس سازمان غذاودارو، 
می گوید اکنون بیش از 96 درصد از داروها، از لحاظ 

تعداد در داخل کشور تولید می شود.  
دکتر غالمرضا اصغری، رییس سازمان غذاودارو در 
نشست خبری خود که در روز هفدهم بهمن ماه برگزار 
شد با بیان این که پیشرفت های کشور در حوزه دارو 
باید الگویی برای دیگر حوزه های تولیدات بهداشتی 
و  آرایشی  بگیرد، گفت: »در حوزه  قرار  درمانی  و 
بهداشتی عقب هستیم. کم تر از 50 درصد از نیازهای 
این حوزه در کشور تولید می شود. در زمینه مواد غذایی 
نیز اگرچه اوضاع بهتر است اما هم چنان واردکننده 
بسیاری از مواد اولیه غذایی هستیم. در این حوزه ها 
و هم چنین تجهیزات پزشکی و فرآورده های طبیعی 
می توان با بهره گیری از تجربه دارو و صنعت دارو شاهد 

پیشرفت بیشتر و استقالل کشور باشیم.« 

به گفته دکتر اصغری 30 درصد رقم ریالی بازار به 
داروهای خارجی یعنی 4 درصد از تعداد دارو اختصاص 
دارد: »در بخش های بسیاری افزون بر تامین نیاز داخل 
کشور، توانسته ایم به صادرات نیز نگاهی داشته باشیم. 
امیدوارم بتوانیم بخشی قابل توجهی از بازار کشورهای 

منطقه را به دست بیاوریم.«
یکی از مواردی که سازمان غذاودارو همواره به آن 
توجه دارد، آمار کمبودهای دارویی است. اکنون  60 تا 
65 قلم کمبود دارویی در کشور وجود دارد که به گفته 

رییس سازمان غذاودارو این رقم قابل تأمین است. 
تولید  تقویت  برای  غذاودارو  سازمان  سیاست 
مشابه  داخلی  داروهای  دادن  ترجیح  داخلی، 
کشور  در  که  است  خارجی  داروهای  به  نسبت 
تولید می شود: »داروی خارجی با تولید مشابه و 
کافی داخلی باید حداکثر 10 درصد از سهم بازار 
را داشته باشد. با 10 درصد سهم بازار بدون شک 
کمبود داروهای خارجی و برند احساس می شود. 
اصرار بر مصرف آن نیز موجب می شود بیماران 

بیش از 96 درصد داروی مصرفی در کشور تولید داخل است
رییس سازمان غذاودارو 

به  البته  کنند.  استفاده  آن  از  بتوانند  کم تری 
شکلی هم تبلیغ می شود که داروی خارجی بهتر 
از داروی ایرانی است. در حالی که از نظر علمی و 

منصفانه چنین نیست.« 
به گفته رییس سازمان غذاودارو برخی از اقالم دارویی 
نیز در توزیع مشکل دارند: »ساختاری برای محاسبه 
مناسبی  نظارت  که  دارد  وجود  داروها   موجودی 
بر زنجیره تامین دارو وجود داشته باشد. در آینده از این 

موارد کاسته خواهد شد.« 
دکتر اصغری تأکید کرد که برخی از داروها با 
در  که  به گونه ای  است؛  روبه رو  واقعی  کمبود 
از  برخی  می شود.  مشکل  دچار  بازار  تنظیم 
این داروها حساس و حیاتی هستند که باید به 
حساسیت  با  حیاتی  »داروهای  کرد:  توجه  آن 
بیشتری بررسی می شوند. همواره تالش می شود 
ذخیره کافی از داروهای حیاتی در داخل کشور 

وجود داشته باشد.«
www.ifdana.fda.gov.ir
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برای  بسیاری  فرصت های  پزشکی قانونی  رشته 
وزیر  دارد.  اسالمی  کشورهای  با  همکاری   توسعه 
بهداشت تبادل دانشجو یا برگزاری دوره های آموزشی 
کوتاه مدت و فعالیت های علمی و پژوهشی را از جمله 

این فرصت ها خواند.  
15کشور  پزشکی قانونی  رؤسای  روزه  سه  نشست 
دانشگاه  مرکز همایش های  در  اسفندماه  از ششم 
الزهرا تهران آغاز به کار کرد. در آیین افتتاحیه این 
نشست سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیربهداشت، 
رییس  شجاعی  احمد  پزشکی،  آموزش  و  درمان 
ژیلت،  فلورانس  و  کشور  پزشکی قانونی  سازمان 
رییس دفتر کمیته منطقه ای صلیب سرخ در ایران 
حضور یافتند. حسن هاشمی در این نشست با بیان 
این که موضوع پزشکی قانونی، یک امر مهم در دفاع 
از حقوق شهروندان است، گفت: »این نشست فرصتی 
برای گردهمایی متخصصان این رشته برای یافتن 

راهکارهای همکاری های متقابل در این حوزه مهم 
است. در عرصه جهانی و منطقه اي در سایه گفت وگو و 
استفاده از تجربه جهاني دانش بشري می توانیم برای 

رفع نیازها، تالش کنیم.« 
این  قدر  اسالمی  کشورهای  »امیدوارم  افزود:  او 
فرصت های تکرارنشدنی را بدانند و باور کنند که اگر 
با یکدیگر باشیم، عالوه بر حل مشکالت مردم منطقه، 

می توانیم بر معادالت جهانی تاثیرگذار باشیم.« 
او در ادامه با بیان این که وزارت بهداشت رابطه خوب و 
موثری با سازمان پزشکی قانونی دارد، گفت: »تاکنون 
حدود 300 نفر از بهترین ها در این مجموعه تربیت 
شده اند. هم چنین سازمان پزشکی قانونی کمک های 
شایانی را در کسب مهارت های آموزش طب انجام می دهد. 
پزشکی قانونی بخشی از محتوا را برای دانشجویان تهیه 
می کند. این سازمان با کارگاه های آموزشی و موادی که 
در اختیار دانشجویان قرار می دهد، به آن ها در فراگیری 

 رشته پزشکی قانونی، فرصتی برای همکاری با کشورهای اسالمی است 
وزیربهداشت در نشست منطقه ای رؤسای پزشکی قانونی 

آموزش  می کند.«  کمک  پیشرفته  جراحی  اعمال 
نیازهای متنوعی دارد که  ابعاد مختلف و  پزشکی، 
امکان ندارد، بدون همکاری پزشکی قانونی به آن ها 
دست پیدا کرد و سیر آموزش تکمیل شود. از این رو به 
گفته وزیر بهداشت چرخه آموزش پزشکی، با همکاری 
پزشکی قانونی میسر می شود: »پزشکی قانونی هر چقدر 
به علم روز و مهارت های جدید آشنا شود، حقوق مردم 

بهتر تامین می شود.« 
به گفته وزیر بهداشت در ایران دانشمندان حاذقی در 
رشته پزشکی قانونی حضور دارند: »تاکنون 300 نفر 
در این رشته در دانشگاه ها و سازمان تربیت شده اند.« 
دکتر هاشمی درباره تشکیل بانک ژنتیک در سازمان 
در  ژنتیک  بانک  »تشکیل  گفت:  پزشکی قانونی 
پزشکی قانونی یک فرصتی است که باید به اشتراک 

گذاشته شود.«
www.behdasht.gov.ir

شرکت طب  وپلیمر گواهینامه ملی حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان دریافت کرد

اعطا گواهینامه ملی حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان به شرکت سیناحمد آریا

حقوق  از  حمایت  زمینه  در  برتر  شرکت های  از  تقدیر  همایش  هفتمین 
مصرف کنندگان برگزرا شد و گواهینامه ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان به 
شرکت طب وپلیمر به عنوان یکی از شرکت های برتر حامی حقوق مصرف کنندگان 
در سال 1396 اعطا شد.  ماهنامه صنعت درمان دریافت این افتخار را به مدیران و 

کارکنان شرکت طب وپلیمر شادباش می گوید.

هفتمین همایش تقدیر از شرکت های برتر در زمینه حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
برگزرا شد و گواهینامه ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان به شرکت سیناحمد 
آریا به عنوان یکی از شرکت های برتر حامی حقوق مصرف کنندگان در سال 1396 
اعطا شد.  ماهنامه صنعت درمان دریافت این افتخار را به مدیران و کارکنان شرکت 

سیناحمد آریا شادباش می گوید.
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بر  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
تاکید  کشور  در  دارو  قیمت  نیافتن  افزایش 
دارو  قیمت  زمینه  در  »بیمه ها  گفت:  و  کرد 
است  ممکن  بنابراین  می کنند.  عمل  متفاوت 
اما  باشد  آمده  وجود  به  بیمه ها  در  تغییراتی 
وزارت بهداشت هیچ افزایش تعرفه ای را ایجاد 

نکرده است.« 
این که  بیان  با  هاشمی  قاضی زاده  سیدحسن 
قیمت ها  اصالح  ارز،   قیمت  افزایش  به  توجه  با 
قیمت گذاری  »کمیسیون  گفت:  است،  ضروری 
دارو  قیمت گذاری  زمینه  در  منطقی  رفتار  باید 
و  تجهیزات  از  برخی  پذیرفت  باید  باشد.  داشته 
حتی برخی داروها وارداتی است. بنابراین تغییر 
نرخ ارز در قیمت گذاری آن ها تأثیرگذار است. البته 
کمیسیون قیمت گذاری از یک سو باید رعایت حال 
مردم را بکند و از سوی دیگر به شیوه ای عمل کند 

که در بازار کمبود ایجاد نشود.« 
بر  ارز  نرخ  تأثیرگذاری  میزان  او  گفته  به 
سوی  از  باید  که  است  موضوعی  داروها  روی 
آن  به  باتوجه  و  شود  بررسی  کارشناسان 

قیمت گذاری ها اصالح شود. 
وزیر بهداشت درباره رضایت خود از پیش بینی 
منابع این وزارتخانه در الیحه بودجه سال آینده، 
زیادی  فاصله  چون  بود  واقع بین  »باید  گفت: 
میان ایده آل ها و آنچه محقق می شود وجود دارد. 
پیش  متعددی  مشکالت  و  است  پهناور  کشور 
 روی دستگاه های اجرایی وجود دارد. دولت فقط 
راضی  ما  البته  نیست.  درمان  و  بهداشت  حوزه 

 » هستیم.
www.irna.ir

قیمت دارو
 افزایش نیافته است 

وزیر بهداشت 

پایان ساخت 75 مرکز تیپ یک سرطان تا پایان سال

رییس اداره پیشگیري از سرطان وزارت بهداشت 

توسعه مراکز سرطان به عنوان بخشي از برنامه هاي 
توسعه زیرساخت تشخیص و درمان، از سال 1394 
سرزمینی  آمایش  ملی  »برنامه  انجام  از  پس  و 
سرطان« کلید خورد. بر اساس این برنامه، ساخت 
137 مرکز تیپ یک سرطان از سال 94 آغاز شد. 
به گفته رییس اداره پیشگیری از سرطان، تا پایان 
سال کار ساخت 75 مرکز تیپ یک سرطان به پایان 

می رسد. 
علي قنبري مطلق، رییس اداره پیشگیري از سرطان 
وزارت بهداشت با بیان این که ساخت و راه-اندازی 
تشخیص  به معنای  که  سرطان  یک  تیپ  مراکز 
زودهنگام سرطان است و این مراکز نقش مهمی 
به سرطان دارند، گفت:  افراد مبتال  در شناسایی 
»ساخت 137 مرکز تیپ یک سرطان، با 80 درصد 
پیشرفت روبه رو است. برای تجهیز این مراکز از محل 
گرنت اهدایی دولت ژاپن، 50 دستگاه ماموگرافی تا 
پایان سال 2018 تامین خواهد شد. هم چنین براي 
دیگر تجهیزات نیز از ظرفیت بخش خصوصي بهره 

گرفته می شود.« 
برای  موردنیاز  اعتبار  از  درصد   50 او  گفته  به 
شده  انجام  نیکوکاران  سوی  از  مرکز   20 تجهیز 
است: »دانشگاه هایي که آمادگي تامین 50 درصد 
باقي مانده را داشته باشند مي توانند از این فرصت 

استفاده کنند.« 
مطلق افزود: »در زمینه تشخیص زودهنگام سرطان، 
براي سه سرطان مهم پستان، روده بزرگ و دهانه 
رحم، برنامه ریزي شده است تا در قالب غربالگري در 
مراکز تشخیص زودهنگام، افرادي که عالیم مشکوک 
به سرطان دارند و افرادي که در معرض خطر هستند، 
سریع شناسایي شوند. در نتیجه اقدامات زودهنگام 

درماني برای این افراد آغاز خواهد شد.« 
به گفته رییس اداره پیشگیري از سرطان، در قالب 
»برنامه ملي مدیریت سرطان« و با هدف افزایش 

کیفیت خدمات و استانداردسازي آن ها، تدوین 
درماني،  شیمي  سرپایي  مراکز  آیین نامه هاي 
مراکز تشخیص و درمان سرطان و مراکز حمایتي 
مدیریت  دستورالعمل  هم چنین  و  تسکیني 
تشخیص  و  تسکیني  شیمي درماني،  خدمات 
زودهنگام و 15 راهنماي بالیني تشخیص و درمان 
سرطان به پایان رسیده و به زودي ابالغ خواهد 
تدوین  اقدام،  مهم ترین  درمان  »درحوزه  شد: 
راهنماهاي بالیني و پروتکل هاي ملي است که با 
زیرساخت نرم افزاري براي ارایه خدمت به بیماران 
مبتال به سرطان طراحي شده است. نتیجه این 

اقدام، افزایش اثربخشي درمان ها است.« 
مطلق به بیان اقداماتي که در حوزه پیشگیري از 
سرطان درحال انجام است، پرداخت و گفت: »در 
کمپین ها،  برگزاري  سرطان  از  پیشگیري  حوزه 
جلسات آموزشی، اطالع رساني و تولید محتواهاي 
آموزشي که به صورت هماهنگ در سطح ستاد وزارت 
بهداشت و دانشگاه هاي علوم پزشکي سراسر کشور 
انجام مي شود، نقش مهمي در آگاهي بخشي مردم از 

عوامل خطر سرطان دارد.« 
مبتال  بیماران  زندگي  بهبود  براي  او  گفته  به 
مراقبت هاي  مراکز،  برخي  در  هم  سرطان  به 
تسکیني تا چندماه آینده آغاز مي شود. هم چنین 
در  متمرکز  به صورت  نیز  آموزشي  کارگاه هاي 
تهران برگزار خواهد شد و به تدریج این خدمات 
در کشور توسعه پیدا خواهد کرد. مطلق درباره 
دارو و خدمات درماني بیماران نیز گفت: »ارایه 
مراکز  در  شیمي درماني  و  پرتودرمانی  خدمات 
دولتي رایگان است. 80 درصد از داروهاي شیمي 
وزارت  و  بیمه گر  سازمان هاي  سوی  از  درماني 

بهداشت، پوشش داده می شود.« 
مطلق از توسعه ثبت سرطان در کشور در دو فاز 
خبر داد و گفت: »فاز یک ثبت سرطان گزارش 
ثبت سرطان در سال 93 بود که اجرا شد. سال 
آینده نیز گزارش سال 94 و 95 منتشر مي شود. 
با توسعه فاز دو ثبت سرطان ایران ازکشورهای 
دارای کیفیت ثبت سرطان مطلوب و استاندارد 

قرار می گیرد.« 
www.behdasht.gov.i
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یکی از پرارزش ترین دارایی های هر کشور نیروی 
کشورمان  از  زیادی  مناطق  در  است.  آن  انسانی 
دسترسی به پزشکان متخصص و مجرب، سخت، 
پرهزینه و یا با محدودیت زمانی مواجه است. از سوی 
گسترده  به صورت  اطالعات  فناوری  امروزه  دیگر 
بنابراین  می شود.  استفاده  پزشکی  رشته های  در 
نیاز به وجود دستگاهی برای مشاوره با متخصصان 
و انجام معاینات، بدون حضور پزشک و با سرعت 
زیاد به شدت احساس می شود. یکی از جدیدترین 
حوزه های فعالیت صنعت تجهیزات پزشکی صاایران 
سامانه تله مدیسین صدرا برای تحقق این هدف است. 
این سامانه منحصربه فرد در زمینه تله مانیتورینگ یا 
پزشکی از راه دور است که در مواقع بحرانی بسیار 

کاربرد دارد. 
امکانات  ایجاد  صدرا،  تله مدیسین  سامانه  هدف 
تخصصی برای پایش سالمت افراد و مراقبت های 
پزشکی در نقاط دور و هم چنین کاهش هزینه های 
زمینه  در  که  سامانه  این  درنتیجه  است.  درمان 
پزشکی از راه دور است، زمینه ارایه خدمات پزشکی 
و  دسترس  از  دور  نقاط  در  تخصصی  به صورت 
هم چنین مراقبت های ویژه در موارد حاد و اورژانسی 

را فراهم می کند. 
طراحی سامانه تله مدیسین صدرا به  شیوه ای است 
که با استفاده از آن می توان اطالعات بالینی و عالیم  
حیاتی بیمار را برای پزشک مستقر در مرکز فرستاد. 

پزشک نیز پس از بررسی اطالعات،  نسخه یا اطالعات 
الزم را از راه اینترنت برای کاربر می فرستد. افزون بر 
آن امکان برقراری تماس تصویری نیز وجود دارد. 
بروز  هنگام  در  می تواند  صدرا  سامانه  هم چنین 
حوادث طبیعی با توجه به کمبود امکانات برای اعزام 
مجروحان به بیمارستان ها و نیاز برای درجه بندی 
و تعیین نوع خدمات درمانی موردنیاز به گروه های 
نجات کمک کند. با این شیوه ارتباط با متخصصانی 
که در محل نیستند ایجاد می شود و بدون هدررفت 

زمان، مجروحان درمان می شوند. 
یکی دیگر از موارد پر کاربرد سامانه صدرا بخش 
است.  آمبوالنس ها  و  بیمارستان ها  اورژانس 
پزشکان همواره در این بخش نیاز به مشاوره انواع 
تخصص ها دارند. به ویژه در مناطق دور افتاده که 
دسترسی به تخصص های مختلف فراهم نیست و 
یا در شهرهای بزرگ به علت ترافیک های سنگین، 
سامانه صدرا امکانات گسترده ای را جهت باالبردن 
فراهم می کند.  اورژانس  کیفیت درمان در بخش 
باتوجه به امکانات و مزیت های این سامانه نسبت 
به محصوالت مشابه، این محصول با استقبال خوب 
مراکز درمانی مواجه شده است. تاکنون مراکزی 
تبریز، مشهد، همدان  اصفهان،  اورژانس  هم چون 
آذربایجان شرقی،  کلیبر  بهداشت ودرمان  شبکه  و 
پاوه کرمانشاه، زهک زابل و برخی مراکز دیگر به 
این سامانه مجهز شده اند. امید است به زودی مراکز 

سامانه تله مدیسین صدرا در زمینه پزشکی از راه دور 

نوآوری دیگری از صنعت تجهیزات پزشکی صاایران؛ 

بیشتری زیر پوشش سامانه تله مدیسین صدرا قرار 
بگیرند.  

فوریت های  مراکز  در  هم اکنون  صدرا  سامانه 
پزشکی 115، با ارسال عالیم حیاتی قلب بیمار 
یا  اورژانس  از داخل آمبوالنس به مرکز دیسپچ 
به  بیمارستان های تخصصی دیگر کمک شایانی 
امدادرسانی به بیماران کرده است و به بسیاری از 
انسان ها امیدی دوباره برای زنده ماندن و ادامه 

زندگی بخشیده است. 
محسن ابراهیم خانی

مدیرارشد فروش و توسعه بازار صنعت تجهیزات 
پزشکی صاایران

میالد  تخت خوابی   300 بین المللی  بیمارستان 
هوشمند  بیمارستان  نخستین  به عنوان  ارومیه  در 
کشور افتتاح شد. این بیمارستان با حضور معصومه 
ابتکار معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده 
به بهره برداری رسید. بیمارستان بین المللی میالد 
ارومیه، نخستین بیمارستان هوشمند کشور است که با 
پنج هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری بخش خصوصی 
ساخته و راه اندازی شده است. به گفته سازندگان، 
این بیمارستان هم تراز مراکز درمانی هوشمند در 
کشورهای اتریش و کره جنوبی است و خدمات رسانی 
در آن مطلوب تر از بیمارستان های کشورهای همسایه 

با  هوشمند  بیمارستان  این  در  بود.  خواهد  ایران 
استفاده از سامانه های هوشمند گوناگون الکترونیکی، 
به  می شود  تالش  نرم افزاری  و  مخابراتی  کنترلی، 
بهترین شکل ممکن و در کم ترین زمان ارتباط موثری 
میان بخش های بیمارستان و هم چنین کارکنان با 

بیماران برقرار شود. 
دکتر معصومه ابتکار معاون رییس جمهوری در آیین 
گشایش این مرکز جراحی که در روز پنجم اسفندماه 
برگزار شد، با اشاره به این که توجه روزافزون به حوزه 
بهداشت و درمان از اولویت های دولت تدبیر و امید 
است، گفت: »سرمایه گذاری برای بهبود وضعیت 

نخستین بیمارستان هوشمند کشور در ارومیه افتتاح شد 
بهداشتی کشور در دستور کار جدی دولت قرار دارد. 
این امر با همراهی بخش خصوصی دنبال می شود.« 

به گفته ابتکار احداث بیمارستان پیشرفته میالد 
ارومیه نشان دهنده توان قابل توجه بخش خصوصی 
برای  را  سرمایه گذاران  خیرخواهانه  نیت  و  است 
منطقه  این  درمانی  و  بهداشتی  وضعیت  بهبود 
منحصربه فرد  و خدمات  »طراحی  می دهد:  نشان 
این بیمارستان نقش به سزایی در جذب گردشگران 
سالمت خواهد داشت. باید از این ظرفیت به بهترین 

شکل ممکن بهره برداری شود.« 
www.irna.ir
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دستگاه های قدیمی 
تنظیم کننده قلب 
هم چنان در ام آر 

بی خطر هستند

ترجمه:سمیهرمضاننیا

همراه  به  که  است  دریافته  تازه ای  پژوهش 
دستگاه  و  قلب  تنظیم کننده  دستگاه های  داشتن 
ام آر   انجام  هنگام  در  قلب  انقباض  کنترل کننده 

بی خطر است.
 The New(بنــا بــر گزارش مجلـه پزشکی نیو انگلند
بیماران و  برای  England( این اخبار خبر خوبی 

پزشکان است که نیاز به اسکن با چنین تجهیزات 
قلبی غیرکاشتنی دارند.

دکتر هنری هالپرین، استاد پزشکی، رادیولوژی و 
مهندسی بیوپزشکی در دانشگاه جانز هاپکینز که 
رویترز  به خبر  است،  پژوهش  این  نویسندگان  از 
گفت: »این تحقیق نشان می دهد که بیشتر آن هایی 
که یک دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب یا دستگاه 
دارند می توانند در  انقباض کاشتنی  تنظیم کننده 
صورت نیاز، بدون خطر یک اسکن ام آرآی بگیرند. 
البته در صورتی که تنظیمات دستگاه برای اسکن 
درست تنظیم شده باشد و رعایت احتیاط شده باشد. 
استاندارد  ریتم  روی  را  دستگاه ها  این  محققان 
قلب تنظیم می کنند و دیگر تنظیماتی را که باعث 
می شوند در طول انجام ام آر به سیگنال های غیرقابل 

پیش بینی واکنش نشان دهند، مسدود می کنند. 
مناسب  تنظیمات  به  وسایل  این  اسکن،  از  پس 

روزمره برگردانده می شوند.« 
دکتر سامان نظریان از دیگر نویسندگان مقاله از 
به  پرلمن،  پنسیلوانیا  دانشگاه  پزشکی  دانشکده 
خبر رویترز گفت: »این موضوع فقط به حوزه درمان 
مربوط نمی شود؛ مراکز مراقبت پزشکی و خدمات 
بیمه پزشکی فدرال )CMS( فقط اسکن های »ام آر 
مشروط« را که از طرف اف دی اِی)FDA( تعیین 

شده، پوشش می دهند.
بر اساس این اخبار، این پژوهش به دنبال پژوهش 
این  می داد  نشان  که  شد  انجام  دیگری  مشابه 
بینجامد  اینجا  به  و  هستند  بی خطر  دستگاه ها 
که ناظریان بر اساس این گزارش ها اعالم کند که 

فهمیدن موضع این آژانس سخت شود. 
آخرین پژوهش، با استفاده از یک دستگاه 1.5 تسال 
روی حدود 200 نفر از 1،509 بیماری که دستگاه 
و  داشتند  قلب  انقباض  و  ضربان  تنظیم کننده 

اسکن های قفسه سینه انجام داده بودند انجام شد. 
بنا به گفته ناظریان، هیچ کدام از اسکن های قفسه 
سینه یا هرجای دیگر »مشکالت قابل توجه« در پی 

نداشته اند. 
9 دستگاه روی تنظیمات اسکن قرار گرفتند، اما با 

موفقیت به حالت اولیه برگردانده شدند. 
فقط یک دستگاه نیاز به تعویض پیدا کرد که به دلیل 
نداشتن باطری بود اما هالپرین دید که »دستگاه های 
تنظیم کننده ضربان قلب وقتی باطری شان کم شود 

کارهای خنده داری می کنند.«
یعنی  قلبی  تجهیزات  از  »بسیاری  می گوید:  او 
تنظیم کننده های ضربان قلب و انقباض قلب که از 
)FDA(سال 2000 به این سو از سوی اف دی اِی
نادیده گرفته شده اند، بهتر می توانند انرژی درون یک 
ام آر را مدیریت کنند و »ما آن ها را طوری برنامه دار 
کرده ایم که از بسیاری از مشکالتی که ممکن است رخ 

بدهند جلوگیری کنیم.«
در  موجود  مراکز  از  »بسیاری  می گوید:  ناظریان 

هیتاچی قصد دارد دستگاه پروتون تراپی  را در اسپانیا راه اندازی کند
هیتاچی  ال تی دی، موافقت کرده است که یک دستگاه 
درمانی  مرکز  در  را   )PBT( پرتوی  پروتون تراپی 
 Clinica Universidad de( یونیورسیداد د ناوارا

Navarra( در مادرید راه اندازی کند. 

به یک  پروتون پرتوی هیتاچی که مجهز  دستگاه 
ذرات  )تقویت کننده  سیننکروترون  شتاب دهنده 
باردار( فشرده است، به کاربران امکان می دهد که 
مدیریت بیشتری روی انرژی اعمال شده در طول 

این روش داشته باشند.

 )PBT( سخنگوی هیتاچی گفت: »دستگاه پی بی تی
از سینکروترون که نوع ویژه ای از شتاب دهنده است 
انرژی  و باعث می شود که بتوان پرتو را با سطح 
انتخاب شده تاباند، استفاده می کند و به این ترتیب 
درمان را بسیار موثرتر می کند و نوترون کمتری 

تولید می کند.«
این دستگاه هم چنین شامل یک چارچوب چرخشی 
با فناوری سی تی پرتو هسته ایی است و قابلیت اسکن 
نقطه ایی را دارد که محصول ارتقا فناوری تاباندن پرتو 

یکپارچه ای شتاب دهنده و فناوری مدیریت پرتو با 
دقت باال است.

استفاده از قابلیت اسکن نقطه ایی، دستگاه پی بی تی  
شکل های  که  می کند  توانا  را  هیتاچی   )PBT(
خاصی از سرطان را با پرتوافکنی بسیار دقیق درمان 
نیازی  هم چنین  بکاهد.  را  جانبی  عوارض  و  کند 
به پرتوافشانی ثانوی به دلیل استفاده زیاد از پرتو 

پروتون ندارد.
افزودن  گزینه  و  است  انعطاف پذیر  دستگاه  این 
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ایاالت متحده، می توانند برای بیمارانی که دستگاه 
غیرارزیابی شده دارند، تصویربرداری بی خطری انجام 
دهند.« بنا بر گزارش ماه گذشته ام آرسی)MRC(، از 
آنجایی که بازار دستگاه تنظیم ضربان قلب قرار است 
تا سال 2023 دو برابر شود، این موضوع هم چنان ادامه 

خواهد داشت تا بیماران بیشتری را پوشش دهد.
در سال 2016 این بازار ارزشی برابر 8/01 بیلیون دالر 
داشت و انتظار می رود که رشد ساالنه آن 9/3 درصد 

بوده و در سال 2023 به 14/99 بیلیون دالر برسد. 
بنا بر پیش بینی ها، آمریکای شمالی به دلیل فراوانی 
باالی فشارخون، کلسترول و دیابت در این منطقه، بر 

بازار تسلط خواهد داشت.
مجله  در  که  پژوهشی  اساس  بر  هم چنین، 
شد،  چاپ  اکتبر  ماه  در  بالینی  الکتروفیزولوژی 
در  یا شش ها،  قلب  بررسی  برای  ام آر  از  استفاده 

بیمارانی با این دستگاه ها، بی خطر است.
در یک تحقیق، محققان انجمن قلب مرکز پزشکی 
  212 مطالعه  به   ،)Intermountain( اینترمانتن 
تحقیق ام آر که از فوریه 2014 تا اگوست 2016،  از 
178 مریض با دستگاه کاشتنی )داخلی( قلبی گرفته 
شده بود، پرداختند؛ آن ها دریافتند که حتی یک 

تحقیق هم نیاز به انجام دوباره نداشت.
و  مقاله  ارشد  نویسنده  ال اندرسون،  جفری  دکتر 
متخصص قلب در این انجمن، می گوید: »کابل های 
زیادی هستند که در معرض این میدان های ام ارآی 
قوی قرار دارند. اگر فقط یک درصد احتمال پیدایش 
مشکل بود، این مشکل تاکنون پیش آمده بود. حتی 
یک ژنراتور یا کابل هم تاکنون، به جز موارد جزیی، نیاز 

به تنظیم یا تعویض نداشته است. 
www.dotmed.com

اتاق های درمان اضافی را نیز در بردارد. 
کار  به  خود  عالقه  امسال  اوایل  در  هیتاچی 
درمان  دستگاه  اولین  نصب  برای  ترکیه  با 
پرتوی ذره ای در آنجا را اعالم کرد. این شرکت 

هم چنین در سال 2016 دهمین سالگرد افتتاح 
ام دی  اندرسون  مرکز  پروتون تراپی  بخش 
این دستگاه  از  را، که  )MD( دانشگاه تگزاس 

استفاده می کند جشن گرفت. 

دستگاهی که قرار است در اسپانیا نصب شود در 
پشتیبانی  می رسد.  بهره برداری  به   2020 بهار 

پس ازفروش نیز در توافق آورده شده است. 
www.dotmed.com/news
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سال هفتم / شماره 82 /  اسفند  1396 

احتمال شوک ندادن به علت خرابی دستگاه: گزارش 
)FDA(  ایمنی اف دی ای

تاریخ صادر شده: 17 ژانویه 2018
مخاطبان:

 بیماران با دفیبریالتور قلبی و عروقی پوشیدنی ُزل 
)Zoll LifeVest 4000( 4000 الیف وست

 مراقبان بیماران با دفیبریالتور قلبی و عروقی 
 Zoll LifeVest( وست  الیف  ُزل  پوشیدنی 

)4000

 متخصصان قلب وعروق، الکتروفیزیولوژیست ها، 
و  اولیه  مراقبت های  پزشکان  قلب،  جراحان 
متخصصان سالمت که بیماران مبتال به مشکالت 
عروقی  و  قلبی  دفیبریالتور  از  که  قلبی  ریتم 
پوشیدنی ُزل الیف وست 4000 استفاده کرده را 

درمان می کنند.
تخصص های پزشکی: الکتروفیزیولوژی قلب، قلب  و 

عروق، جراحی قلب
دستگاه: ُزل الیف وست 4000 یک دفیبریالتور پوشیدنی 
است که برای درمان ضربان قلب غیر طبیعی )آریتمی( 
تهدیدکننده در بزرگساالن و کودکانی که در معرض 
خطر ایست قلبی ناگهانی هستند و برای دفیبریالتور 
قابل کاشت انتخاب نشده  یا رد شده اند، کاربرد دارند. 
الیف وست به طور مداوم قلب بیمار را پایش می کند و اگر 
یک ریتم قلب سریع و تهدیدکننده تشخیص داده شود، 
دستگاه درمانی )یعنی شوک( را برای بازگرداندن بیمار 

به ریتم قلب طبیعی فراهم می کند. 

 هدف
اگر دستگاه پس از آن که »نیاز به سرویس ها را نشان 
دهد؛ ]دستگاه مشکلی دارد که ممکن است نیاز به 
خدمات سرویس، داشته باشد. برای خدمات با ُزل 
)Zoll( کد پیام 102 تماس بگیرید.[ به سرعت تعویض 
نشود، ممکن است نتواند درمان را برای بیمار انجام 
دهد. به دلیل این گونه نگرانی ها، اف دی اِی )FDA( در 
حال فراهم کردن اطالعات و سفارش های مربوط به 
ُزل الیف وست 4000 است. نبود برقراری تماس با ُزل 
و تعویض سریع دستگاه پس از پیدا شدن کد پیام 102 
بر روی صفحه دستگاه ممکن است به آسیب جدی یا 
مرگ بیمار بینجاند زیرا ممکن است دستگاه درمان را 
به طور مناسب در زمانی که موردنیاز است، انجام ندهد.

خالصه ای از مشکل و وسعت
سیستم ُزل الیف وست 4000 برای بیمارانی که در 
معرض خطر ایست قلبی ناگهانی هستند اما برای 
دفیبریالتور قابل کاشت انتخاب نشده  یا رد شده اند، 
پیشنهاد می شود. بیماران زیر 18 سال باید دارای 
قفسه سینه 26 اینچ )66 سانتیمتر( یا بزرگ تر و وزن 
18.75 کیلوگرم )41.3 پوند( یا بیشتر باشند تا واجد 

شرایط استفاده از وست الیف شوند.
در حالت بهینه، وست الیف پیام قلب بیمار را پایش 
می کند و زمانی که نیاز باشد برای بازگرداندن ضربان 
قلب بیمار به یک ریتم طبیعی، شوک درمانی ارائه 
می دهد. با این حال، اف دی اِی )FDA( آگاه است که 
در بعضی موارد این دستگاه ممکن است نتواند یک 
شوک درمانی نجات دهنده به بیمار وارد کند به علت 

این خطا که مانع دستگاه از شارژ شدن با ظرفیت 
انرژی باالی خود می شود. در هنگام عملکرد طبیعی، 
این خطا باعث می شود که وست الیف پیام »نیاز به 
سرویس: دستگاه مشکلی دارد که ممکن است نیاز 
به سرویس داشته باشد. برای خدمات با ُزل کد پیام 
102 تماس بگیرید.« را بر روی صفحه دستگاه نشان 
دهد. هشدار »پیام کد 102« به صراحت به بیمار 
نشان نمی دهد که دستگاه نمی تواند مورد استفاده 
قرار گیرد و بیمار باید بالفاصله با ُزل تماس بگیرد. بر 
اساس اعالم شرکت ُزل، از 14 نوامبر 2017، مجموع 
با 24.975 دستگاه  توزیع شد،  33،670 دستگاه 
توزیع شده در ایاالت متحده. حدود 0.1 درصد کل 
دستگاه های توزیع شده کد پیام 102 را نشان داده اند 
که فقط باید با جایگزینی فوری دستگاه جبران شود.

سفارش هایی برای پزشکان، پرستاران و بیماران:
 بیماران تجویزشده به استفاده از ُزل الیف وست 
4000 را در مورد شیوه شناسایي هشدار »نیاز به 
ممکن  دهید.  آموزش   »102 پیام  کد  سرویس: 
است کد پیام 102 برای نخستین بار به عنوان یک 
هشدار گنگ نمایش داده شود و پس از آن در هر 
روشن کردن، تا زمانی که دستگاه به شرکت ُزل برای 
سرویس بازگردانده شود، این هشدار را خواهد خواند 
و به بیمار اجازه خواهد  داد تا کلمه اوکی »OK« را 

بزند تا به عملکرد عادی بازگردد.
 بیماران را برای پاسخ به هشدار »نیاز به سرویس: کد 
پیام 102« بر روی صفحه ُزل الیفوست 4000 بی درنگ 
تماس گرفتن با شرکت ُزل مطلع کنید. ممکن است کد 
پیام 102 به این معنی باشد که این دستگاه، مشکل 
خدماتی شدید دارد و نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد 
زیرا ممکن است دستگاه در صورت لزوم نتواند به طور 
مناسب درمان نجات دهنده ارایه دهد. اگر دستگاه کد 
پیام 102 را نمایش دهد، شرکت ُزل دستگاه بیمار را 
در ظرف 24 ساعت تعویض می کند. خدمات مشتری 
شرکت ُزل 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته با شماره 

3267-543-800-1 قابل دسترس است. 
 آموزش اولیه وست الیف 4000 را تقویت کنید، توضیح 
دهید که دستگاه می تواند پیام ها را روی صفحه نمایش 
دهد و هشدارهای صوتی را که نیاز به اقدام بیمار دارد 
پخش کند. اگر کد پیام 102 بر روی صفحه دستگاه ظاهر 
نشود، بیمار باید هم چنان از  وست الیف 4000 همان طور 
که تجویز شده است استفاده کند و صفحه نمایش برای 
هشدارهای گنگ را بخواند و دستورالعمل های روی 

صفحه را دنبال کند.

دفیبریالتور قلبی و عروقی پوشیدنی
)Zoll LifeVest 4000( 4000 ُزل الیف وست 

فراخوان شرک ُزل

نیوشـاصانعـی
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اقدامات اف دی ِای
شرکت ُزل یک فراخوان داوطلبانه برای وست الیف 
4000 را در تاریخ 14 ژانویه 2018 به علت احتمال 
ارایه نکردن درمان منتشر کرد. سازمان غذاوداروی 
آمریکا هم چنان به همکاری با شرکت ُزل برای نظارت 
بر این دستگاه ها در هر رویداد ناخواسته مرتبط با 
کد پیام 102 و یا عدم ارایه درمان ادامه خواهد داد. 
اف دی اِی هم چنین به همکاری با این شرکت ادامه 
می دهد تا یک راهحل دائمی برای مشکل کد پیام 
102 پیدا کند و مردم را از اطالعات جدید موجود 

آگاه می کند.

گزارش مشکالت به اف دی ِای
به  می تواند  ناخواسته  رویدادهای  سریع  گزارش 
اف دی اِی )FDA( کمک کند تا خطرات مربوط به 
استفاده از وسایل پزشکی را بهتر درک و شناسایی 
کند. اگر شما مشکلی را با این دستگاه ها تجربه کردید، 
شما را تشویق می کنیم که گزارش داوطلبانه ای را از 
طریق )MedWatch(، اطالعات ایمنی اف دی اِی و 
برنامه گزارش رویداد ناخواسته وارد کنید. کارکنان 
مراقبت های بهداشتی توسط امکاناتی به کار گرفته 
شده اند که در معرض تسهیالت برای کاربران الزامات 
گزارش اف دی اِی هستند که باید مراحل گزارش 

ایجادشده توسط امکانات خود را دنبال کنند.

اطالعات تماس
لطفا  دارید،  سوالی  گزارش  این  مورد  در   اگر 
در   )DICE( صنعت  و  مشتری  آموزش  بخش  با 
 800-638-2041 ،DICE@FDA.HHS.GOV

یا 7100-796-301 تماس بگیرید.
 www.fda.gov

شرکت سنگاپوری هانالیتیکس می ید نخستین مرکز 
تحقیقات هوش مصنوعی برای نورولوژی است، در 
بیمارستان تیانتان پکن در چین راه اندازی کرده است.

این دو بخش، توافق جدید خود را روز جمعه، 22 
دسامبر مراسمی در پکن امضا کردند که در آن قرار 
شده شرکت هانالیتیکس با بیمارستان پکن همکاری 
کند و کار ابزار اِی آی را برای تخشیص، پیشگیری و 
بیماری های  مغزی،  تومورهای  به ویژه  پیش بینی، 
عروقی، توان بخشی بیماران و تجزیه و تحلیل پروتئین 

ژنتیکی راه اندازی کند. 
پروفسور یونگ جون وانگ، رییس بخش نورولوژی 
این بیمارستان به استریتزتایمز گفت: »ما امیدواریم 
که توانایی های بیمارستان و پزشکان بتواند با کمک 
هیچ  آینده  در  امیدواریم  شود.  یکپارچه تر  اِی آی 
موردی مشاهده نکنیم که در آن بیمار فقط به خاطر 
این که به یک بیمارستان بد رفته وضعیت پزشکی 
بدی داشته باشد و بالعکس فقط به خاطر این که به یک 
بیمارستان خوب رفته وضعیت خوبی داشته باشد. 
ابزار اِی آی می تواند این وضعیت را سروسامان دهد.«

نوآوری و شراکت در استفاده از ابزار هوش مصنوعی 
در بسیاری از حوزه های بهداشت و درمان در حال 
تازگی  به  هیتاچی  نمونه،  برای  است.  عادی شدن 
 Partners Connected( کانتکدهلث  شرکای  با 
Health( همکاری می کند تا بتوانند ریسک پذیرش 

دوباره بیمارانی که به دلیل اِی آی )AI( سکته قلبی 

کنند.  پیش بینی  را  بیمارستان  طرف  از  داشته اند 
انجمن مرکز ملی هم 8 میلیون دالر به سه دانشگاه 
ایاالت متحده داده تا یک بخش مربوط به آزمون اِی آی 
)AI( برای آنالیز تصویربرداری رادیولوژی و پاتولوژی 

راه اندازی کنند.
شرکت  میان  است  تالشی  که  همکاری،  این 
هانالیتیکس و بیمارستان تیانتان پکن، شامل کار روی 
طرح های در دست انجام مربوط به تومورهای مغزی، 
رگ های خونی جمجمه و بافت برداری است. بیست 
دانشمند از شرکت هانالیتیکس، به مدت یک سال در 

این مرکز با متخصصان پزشکی کار خواهند کرد. 
اِی آی  پزشکی  تصویربرداری  فناوری  در  پیشرفت 
برای تشخیص تومورهای مغزی قبال آغاز شده است 
و این مرکز امیدوار است که تا 3 یا 4 ماه آینده از 
نرم افزار اِی آی رونمایی کند و اسکنرهای ام آر را به 

اعالم نتیجه، فوری توانا کند.
اطالعات، هویت و تشخیص هایی که در مورد بیمار در 

بیمارستان انجام می شود محرمانه خواهد ماند. 
شرکت هانالیتیکس به شبکه نیوزاسیا گفته که اِی آی 
)AI( احتمال خطا را پایین می آورد و اعتماد به نتایج 
آزمایش نورولوژی را باال می برد: »استفاده از اِی آی در 
بخش پزشکی به بهبود بیشتر بهره وری می انجامد. 
این مسأله راه حل حیاتی برای حوزه نورولوژی است 
که به صورت جهانی از کمبود متخصصان پزشکی با 
تجربه، نرخ باالی تشخیص اشتباه، کارایی پایین و 

ثبات در تشخیص رنج می برد.«
www.dotmed.com

نخستین مرکز استفاده از 
ابزار هوش مصنوعی برای نورولوژی 

هانالیتیکس با همکاری بیمارستان پکن راه اندازی کرد
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فراخوان برخی الکترودهای دستگاه شوک کودکان 
از سوی شرکت فیزیوکنترل

سمیـهناطقـی

فراخوان  این  از   )FDA( آمریکا  سازمان غذاودارو 
تحت نام »فراخوان طبقه یک« نام برده و آن را از 
مهم ترین و جدی ترین انواع مرجوعی ها برشمرده 
است. استفاده از این الکترودها ممکن است باعث 

صدمات جدی یا مرگ شود.

كاالهایی كه باید برگردانده شوند
الیف پک  دستگاه های  با  که  شوکر  الکترودهای 
اکسپرس مدل آی ای دی )AED(، الیف پک سی. آر 
یا   1000 پک  شوکرالیف   ،)AED( پالس  مدل 
الیف پک )AED500( از طریق رابط صورتی رنگ 

متصل می شوند.
شماره مدل/قطعه:

 000017-11101 و 11101-000016
شماره شناسایی: 713609، 717912، 713904، 
 ،45932237  ،719323  ،715008  ،718033
 ،46050960  ،45979590  ،46042286
 ،46007867  ،46052545  ،45979954
 ،46063054  ،46023185  ،46061770

.46078012 ،46023823
تاریخ تولید: 27 آوریل 2017 الی 10 آگوست 2017

تاریخ پخش: 30 مه 2017 الی 4 سپتامبر 2017
تعداد الکترودهای فراخوان شده: 7937 قطعه در 

سراسر ایاالت متحده

كاربرد دستگاه
دستگاه خودکار بیرونی شوک الکتریکی آی ای دی 
نجات بخش  شوک های  انتقال  برای   )AED(
الکتریکی به افرادی است که دچار ایست ناگهانی 
قلبی شده اند، وضعیتی پزشکی که در آن قلب فرد 
به صورت ناگهانی و غیرمنتظره از تپیدن باز می ایستد. 
الکترودهای شوکر به این دستگاه متصل می شوند 
تا روند تپش قلب بیمار بررسی شود و در هنگام 
نیاز با انتقال شوک الکتریکی، ضربان قلب بیمار به 
حالت عادی خود بازگردانده شود. نخستین کاربران 
این دستگاه کارکنان بخش اورژانس و کارکنان و 

ارایه دهندگان خدمات درمانی و مراقبتی هستند.

دالیل این فراخوان
ویژه  شوکر  الکترودهای  فیزیوکنترل،  شرکت 
کودکان را به این دلیل که دستورالعمل و عکس های 
طراحی شده بر روی این قطعات و بسته بندی آن ها، 
بدن کودکان  روی  بر  آن  نادرست  سبب گذاردن 
می شود، فراخوانی کرده است. مشکلی در عملکرد این 
الکترودها وجود ندارد اما شیوه قرار گرفتن نادرست 
آن برروی بدن کودک، ممکن است به انتقال نادرست 
و ناموثر شوک در هنگام ایست قلبی شود. تأخیر در 

درمان می تواند به آسیب جدی و مرگ بینجامد. 

چه كسانی با این الکترودها در ارتباط ند
کودکان بیماری که ممکن است برای بازگرداندن 
ضربان قلب شان به حالت عادی، به آن نیاز پیدا کنند.

کارکنان بخش اورژانس و مراقبت های پزشکی که از 
این الکترودها برای کودکان بیمار استفاده می کنند.

راه حل چیست
فیزیوکنترل  شرکت   ،2017 سال  اکتبر   27 در 
دستورالعمل حق انتخابی اختیاری را برای مشتریان 
اصالح شده  کاالهای  دریافت  زمان  که  کرد  صادر 
 جایگزین، بر اساس این دستورالعمل رفتار کنند. 
قلب  انجمن   2015 سال  دستورالعمل  براساس 

آمریکا و شورای احیای اروپا، کسانی که نمی خواهند 
از الکترودهای موردنظر استفاده کنند و یدک آن را 
نیز در اختیار ندارند تا زمان دریافت الکترودهای 
اصالح شده جایگزین، می توانند از الکترودهای شوکر 

بزرگساالن استفاده کنند.
با  رابطه  در  را  خود  سواالت  می توانند  مشتریان 
روزهای  در  فیزیوکنترل  شرکت  با  اعالمیه  این 
4عصر  تا  6صبح  ساعت  از  جمعه  تا   دوشنبه 
ایمیل با  تلفن1220-231-866-1یا  طریق   از 
rsrecalls@physio-control.com  و یا شماره 

نمابر 9567-448-866-1 مطرح نمایند.

تاریخ شروع فراخوان:
13 اکتبر 2017

دیگر منابع
بخش فراخوان شرکت فیزیوکنترل

چگونه مشکل خود را گزارش دهیم؟
متخصصان مراقبت های بهداشتی و مصرف کنندگان 
مشکالت  یا  و  نامساعد  واکنش  هرگونه  می توانند 
به  را  قطعات  این  از  استفاده  هنگام  در  کیفیتی 
مدواچ)MedWatch(: بخش اطالعات ایمنی و حوادث 
غیرمترقبه سازمان بهداشت آمریکا )FDA( از طریق 

ایمیل یا نمابر FDA-0178-800-1 اطالع دهند.

به دلیل دستورالعمل و عکس های نادرست شیوه جا گرفتن آن برروی بدن كودكان



پروندهاینشمارهبهسال1396پرداختهاستوآنچهدراینسالگذشت.دراینپروندهمهمترینرویدادهایحوزه
بهداشتودرمانکشوربهویژهبخشتجهیزاتپزشکیوبرخیرویدادهایاثرگذاریکشوریبازخوانیشدهاند.
همچنینپنجداستانمهمرویدادهدرحوزهتصویربرداریجهانوپنجخریدبزرگجهاندرحوزهتجهیزات
پزشکیرامیخوانیدکهدرسال2017رویدادهاست.

پرونده



پرونده

سال هفتم / شماره 82 /  اسفند  1396 26

گزارش

فروردیــن

صانعی رییس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی شد 
بازرگانان تجهیزات پزشکی در نخستین  اتحادیه  اعضای هیأت مدیره  رییس 
نشست اعضای هیأت مدیره در فروردین ماه سال 1396 انتخاب شد. انتخابات 
هیأت مدیره اتحادیه بازرگانان با حضور 170 تن از اعضا در 27 بهمن ماه سال 
1395 برگزار شد و 7 نفر به عنوان اعضای هیأت مدیره این اتحادیه از سوی اعضا 
انتخاب شدند. در نخستین نشست اعضای هیأت مدیره، ابوالفتح صانعی به عنوان 
رییس هیأت مدیره، رامین فالح به عنوان نایب رییس اول، عباس براتی به عنوان 
نایب رییس دوم، افشین یادآور نیک روش به عنوان خزانه دار، سعید میهن خواه 
محمد  شدند.  منصوب  بازرس  به عنوان  لسان  سیدحسین  و  منشی  به عنوان 
اسالمی پور و حسین رضوانی دیگر اعضای این هیأت 7 نفره را تشکیل می دهند.

اردیبهشـت

ایران هلث نمایشگاهی در میان آشفتگی های
 ایران هلث یکی از مهم ترین رویدادهای بهارانه صنعت پزشکی و حوزه درمان است. 
اما دست اندرکاران این بخش در حالی به پیشواز بیستمین دوره ایران هلث می رفتند 
که تا چند هفته مانده به زمان برگزاری نمایشگاه نمی دانستند در کدام یک از دو 

نمایشگاهی که به نام ایران هلث اعالم موجودیت کرده بودند، شرکت کنند. 
اختالفات پیش آمده میان شرکت صنعت سالمت به عنوان مجری نمایشگاه و 
شرکت سهامی نمایشگاه ها بر سر مسائل مالی و شیوه برگزاری این نمایشگاه کار 
را به جایی کشانده بود که تا پایان ماه نخست بهار 1396 دست اندرکاران بخش 
بهداشت و درمان با دو گزینه برای یک نمایشگاه روبه رو بودند. شرکت سهامی 
نمایشگاه اعالم کرده بود که 25 تا 28 اردیبهشت  نمایشگاه ایران هلث را در محل 

زمستان طرح تحول به مدیران دولت دوازدهم رسید
سال96؛ سال سخت تجهیزات پزشکی

سال 1396 برای بهداشت و درمان و تجهیزات پزشکی سالی پرهیاهو و پرچالش بود. سالی که بسیاری را از دور خارج کرد و باقی برای ماندن در گردونه 
فعالیت مجبور به تالش دوچندان شدند. انتخابات ریاست جمهوری هرچند در حوزه بهداشت و درمان به تغییر وزیر نینجامید اما تغییرات بسیاری را 
در حوزه بهداشت و درمان و تجهیزات پزشکی در پی داشت. اجرای پرمشکل طرح تحول، بدهی های کالن دولت به این بخش، افزایش چشمگیر نرخ 
ارز، تجمعات و اعتراضات متعدد چالش هایی بودند که این حوزه را درگیر خود کردند و مشکالت بسیاری را پیش آوردند. اما این حوزه روزها و اتفاقات 
خوشایندی را هم در سال 96 تجربه کرد. مانند تغییراتی که با حضور دوباره رضا مسایلی در سمت مدیرکلی تجهیزات پزشکی رخ داد و تفاهم نامه و 
سندهای همکاری بین المللی که امضا شد تا جای پای بهداشت و درمان ایران را در فضای جهانی بازتر کند. در پرونده این شماره رخدادهای سالی را که 

گذشت مرور می کنیم.



پرونده

27  /www.sanatdarman.ir

گزارش

دایم نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می  کند و شرکت صنعت سالمت 
هم با دریافت مجوز از وزارت بهداشت اعالم کرده بود بیستمین ایران هلث را در 
همان تاریخ در محل مصالی بزرگ تهران برگزار می کند. هر دو این مراجع نیز از 
چند ماه پیش دست به کار فروش غرفه شده بودند و هرکدام تا پایان فروردین ماه 
خارجی  و  داخلی  شرکت  صدها  به  را  نمایشگاهی  فضای   چندین هزارمتر 

فروخته بودند. 
در این میان شرکت ها سرگردان میان دو مجری مانده و برخی تا روزهای 
آخر ثبت نام در نمایشگاه را به تعویق انداخته بودن تا شاید یکی از مدعیان 
ایران هلث کوتاه بیاید و تکلیف نهایی روشن شود. اما هیچ کدام از مدعیان حاضر 
به عقب نشینی از مواضع خود نشدند تا آن جا که کار باال گرفت و مسؤوالن ارشد 
کشور که آبروی این حوزه در داخل و خارج از کشور را در خطر می دیدند پا در 
میدان گذاشتند. سرانجام با میانجیگری وزیر بهداشت و وزیر صنعت، معدن 
و تجارت مقرر شد بیستیمن نمایشگاه ایران هلث مانند سال های گذشته در 
محل دایمی نمایشگاه های تهران برگزار شود. تطبیق محل های فروش رفته در 
دو نقشه مختلف نمایشگاه با دردسرها و مشکالت زیادی انجام شد و نمایشگاه 
در حالی برگزار شد که شرکت ها تا روزهای آخر نمی دانستند جای غرفه شان 
کجا است. نتیجه چنین شرایطی برگزاری نمایشگاهی بی رمق و کم توان بود. 
بی برنامگی های ناشی از اختالفات موجب شد برگزاری نمایشگاه از نظم مناسبی 
برخوردار نباشد تا جایی که افتتاحیه این نمایشگاه در بی برنامگی مطلق، با 
تاخیر و سرسری انجام شد. به این ترتیب که افتتاحیه نمایشگاهی که 9 صبح 
آغاز شده و قرار بود با حضور وزیر بهداشت افتتاح شود تا ساعت یک ونیم ظهر به 
طول انجامید و سرانجام هم بدون حضور وزیر و تنها با بازدید رسول دیناروند، 
رییس وقت سازمان و غذا و داروی و محمود بیگلر، مدیرکل وقت تجهیزات 
پزشکی از چند غرفه انجام شد. این نمایشگاه بدون حضور برخی از شرکت های 
بزرگ تجهیزات پزشکی مانند مارستان، ام ای ام، اوزان و پیشگامان صنعت تایماز 
و نارضایتی شرکت کنندگان نمایشگاه برگزار شد که معتقد بودند ایران هلث 
بیستم تحت تاثیر اختالفات موجود بسیار ناهماهنگ و با استقبال کم برگزار 

شده است.

انتخابات ریاست جمهوری
 انتخابات ریاست جمهوری ایران 29 اردیبهشت 1396 برگزار شد و حسن روحانی 

توانست با کسب اکثریت آرا برای بار دوم هدایت قوه مجریه را به دست بگیرد. 

خــرداد

تفاهم نامه میان وزارت بهداشت و سازمان برنامه وبودجه
در  برنامه وبودجه  سازمان  و  بهداشت  وزارت  میان  تفاهم نامه ای  خرداد   11
زمینه ارزیابی سامانه های اطالعاتی حوزه سالمت، استقرار آزمایشگاه آزمون و 
اعتباربخشی محصوالت نرم افزاری و سامانه های اطالعاتی حوزه سالمت امضا 
شد. بر اساس این تفاهم، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مدت 
5 سال، به عنوان بازوی اجرایی سازمان برنامه وبودجه کشور در حوزه ارزیابی 
نرم افزارها و سامانه های اطالعاتی حوزه سالمت، سازماندهی و اعتباربخشی به 

سامانه اطالعاتی این حوزه معرفی شد.

واگذاری دومین بیمارستان دولتی به بخش خصوصی
به بخش خصوصی وعده ای است که  امور و وظایف بخش دولتی  واگذاری 
سال هاست شنیده می شود و هر بار اجرای آن در حوزه های مختلف با مشکالت 
بسیاری مواجه شده و در بسیاری اوقات کنار گذاشته شده است. اما استان البرز 
این بار در بحث واگذاری بیمارستان های دولتی به بخش خصوصی پیشتاز بوده 
است. دانشگاه علوم پزشکی استان البرز که سال 1395 بیمارستان کوثر البرز را 
پس از فراز و نشیب های پنج ساله افتتاح کرد، مدیریت این بیمارستان را به عنوان 
نخستین بیمارستانی که به بخش خصوصی واگذار می شود به یکی از شرکت های 
بخش خصوصی به نام »شرکت درمان گستر بهنام« واگذار کرد. این تجربه 
موجب شد تا دانشگاه علوم پزشکی استان البرز یکی دیگر از بیمارستان های 
تازه ساز خود را به دستان بخش خصوصی بسپارد. بیمارستان امام حسین)ع( 
استان البرز که در شهر 120 هزار نفری محمدشهر کرج واقع شده  است ابتدا به 
صورت یک درمانگاه سرپایی فعالیتش را آغاز کرد. به تدریج بخش های درمانی 
و بستری به این درمانگاه افزوده شد. فاز دوم بیمارستان در کم تر از دو سال از 
سوی دانشگاه علوم پزشکی البرز ساخته شد و در 25 خردادماه سال 96 گشایش 
یافت. مدیریت این مجموعه در روز دوم فروردین ماه این سال در حالی که در 
مرحله نهایی ساخت وساز و تجهیز قرار داشت از سوی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی البرز به شرکت خصوصی »ندای سالمت 
فرسار البرز« خصوصی واگذار شد. مدیریت این بیمارستان به مدت 15 سال 
به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه هلدینگ فرسارتجارت به عنوان بخش 
خصوصی واگذار شده است. بر این اساس مسؤولیت تأمین نیرو، تأمین تجهیزات، 
نگهداری تجهیزات و اداره بیمارستان با این شرکت است. البته همه خدمات با 

تعرفه دولتی ارایه می شود.

مــرداد

رای اعتماد مجلس به وزیر بهداشت
روحانی برای دولت دوم خود هم ترجیح داد سیدحسن قاضی زاده هاشمی را 
به عنوان وزیر پیشنهادی خود به مجلس معرفی کند. هاشمی پیش از آن حاضر 
به پذیرش دوباره وزارت نبود و گفته می شد پیش شرط هایی داشته است. جلسه 
علنی مجلس شورای اسالمی ایران برای رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت 
دوازدهم در روز بیست وچهارم مرداد ماه آغاز شد و هاشمی توانست با به دست 
آوردن 253 رأی موافق از مجموع 288  رأی نمایندگان حاضر در صحن علنی 
مجلس دوباره بر مسند وزارت بهداشت تکیه بزند. او مهم ترین برنامه خود در 
دولت دوازدهم را استمرار و ارتقای طرح تحول سالمت در قالب برنامه ششم 
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توسعه و توجه به پیش گیری از راه استقرار نظام ارجاع، پزشک خانواده و پرونده 
الکترونیک سالمت اعالم کرد.

تغییرات گسترده روسای دانشگاه های علوم پزشکی
پس از تغییر کابینه یکی از بخش هایی که با تغییرات چشم گیری مواجه بود، 
دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور بود به گونه ای که در نیمه دوم سال روسای 
بیش از 20 دانشگاه  علوم پزشکی تغییر کرد و حتی کسی مانند دکتر ایمانیان، 
رییس دانشگاه شیراز هم که بیش از 12 سال در این سمت حضور داشت پس از 
کش وقوس های فراوان از این سمت کنار گذاشته شد. بر اساس این انتصابات دکتر 
طاهره چنگیز، رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دکتر محمدآقاجانی رییس 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر علی حق  بین رییس دانشگاه علوم پزشکی 
خراسان شمالی، دکتر سیدعباس موسوی رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 
دکتر سعید کشمیری رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، دکتر مسعود ناصری پور 
رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر حمیدرضا رشیدی نژاد رییس دانشگاه 
علوم پزشکی  دانشگاه  رییس  مرادی  محمودرضا  دکتر  کرمان،  علوم پزشکی 
کرمانشاه، دکتر اورنگ ایالمی رییس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، دکتر عباسعلی 
کریمی رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر ایرج نظری رییس دانشگاه 
علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دکتر پرویز قزلباش رییس دانشگاه علوم پزشکی 
زنجان، دکتر علی بهادر سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی شیراز، ارسالن خالدی فر، رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دکتر کریم 
همتی سرپرست دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتی، درمانی ایالم، دکتر 
فرزاد جاللی سرپرست دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتی، درمانی بابل، 
دکتر محمدرضا دارابی رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
مشهد، دکتر محمد کمالی به عنوان رییس دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی، 
دکتر علی بهادر سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دکتر جواد باذلی سرپرست 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی گناباد شدند.

اصغری جای دیناروند نشست
رسول دیناروند با آغاز کار دولت دوازدهم، از ریاست سازمان غذاودارو کناره 
گرفت و 30 مرداد ماه با حکم وزیر بهداشت غالم رضا اصغری، رییس دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان به سمت رییس سازمان غذاودارو منصوب شد. گفته 
می شد رسول دیناروند به دلیل فشارهای ناشی از طرح تحول سالمت و 
تاخیر در پرداخت مطالبات شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی، حاضر 

به ادامه همکاری با وزیر بهداشت نبود.

شهریـور

متخصصان بیهوشی معترض تعرفه ها شدند
تابستان 1396 پس از اعالم تعرفه ها، متخصصان بیهوشی که ابالغ مصوبه 
ناعادالنه  را  بیهوشی  تعرفه متخصصان  تا 50 درصدی  جنجالی کاهش 25 
از  پس  و  زدند  زمینه  این  در  گسترده ای  اعتراضات  به  دست  می دانستند 
نامه نگاری ها و مالقات های متعدد با مسؤوالن اعالم کردند که از این پس تنها 
بیهوشی جراحی های اورژانس را انجام می دهند. اما این بیانیه با بازخورد منفی 
افکار عمومی مواجه شد. در نتیجه متخصصان بیهوشی 26 و27 شهریورماه سال 
جاری برای این که ثابت کنند موضوع برای آن ها بیشتر از جنبه مالی جنبه 

حیثیتی دارد، بیهوشی تمام جراحی های این دو روز را رایگان انجام دادند. 

مهــر

امضای تفاهم نامه میان ایران و عمان
18 مهرماه امسال وزرای بهداشت ایران و عمان در حاشیه شصت وچهارمین 
نشست کمیته منطقه ای مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت، تفاهم نامه 
بهداشتی، درمانی و دارویی امضا کردند بر اساس این تفاهم نامه ایران عالوه بر 
به کشور عمان، صادر خواهد کرد. هم چنین  نیز  دارو  نیروی درمانی  اعزام 
گفته شد مشوق هایی برای سرمایه گذاری های مشترک در حوزه تهیه و تولید 

تجهیزات و داروهای ایرانی در عمان گذاشته می شود.

آبــان

امضای یادداشت میان ایران و انگلیس
یکم آبان ماه 96 سند همکاری ایران و انگلیس برای ساخت مراکز درمان سرطان 
امضا شد. یادداشت تفاهم همکاری برای ساخت و تجهیز مراکز درمان سرطان 
در کشور میان وزارت بهداشت ایران و گروه بین المللی بیمارستانی انگلیس  
آی اچ جی )IHG( به ارزش یک میلیارد و 800 میلیون یورو با حضور سفیر 
جمهوری اسالمی در لندن امضا شد. بر اساس این یادداشت تفاهم، طرف 
انگلیسی در یک دوره زمانی مشخص، باید مراکز موجود سرطان ایران را به 
آخرین تجهیزات و دانش فنی مجهز کند و هم چنین مراکز جدیدی را در ایران 
برای مقابله با سرطان احداث خواهد کرد. پیش بینی می شود بر اساس این 
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تفاهم نامه حدود 60 مرکز جدید مقابله با سرطان در شهرهای مختلف ایران 
ساخته شود و حدود 40 تا 50 مرکز موجود نیز ارتقا یابد. بخشی از این مراکز 

به آخرین فناوری های مربوط به شتاب دهنده های خطی مجهز خواهند شد.

شکست مناقصه بین المللی تجهیزات پزشکی در قبرس
 1396 آبان ماه   4 که  پزشکی  تجهیزات  خرید  بین المللی  مناقصه  نخستین 
از سوی هیأت امنای ارزی و با همکاری وزارت امور خارجه در سفارت ایران 
در قبرس برگزار شد، با شکست مواجه شد. این  مناقصه بین المللی با حضور 
17 کشور هدف و با هدف اجرای بهتر برنامه های کمیته ای با مسؤولیت حوزه 
بین الملل وزارت بهداشت برگزار  شد. آگهی این مناقصه برای خرید 200 
دستگاه سونوگرافی داپلر و 150 دستگاه اکوکاردیوگرافی، 23شهریورماه 96 
در روزنامه های تهران تایمز، ایران و سایت هیأت امنای صرفه جویی ارزی در 
معالجه بیماران منتشر شد. اما این مناقصه از همان ابتدا با اعتراض شدید بخش 
خصوصی فعال در حوزه تجهیزات پزشکی روبه رو شد. چرا که معتقد بودند 
مدارک این مناقصه و چگونگی انجام آن مشکل دارد و از سوی دیگر هنگامی 
وزارت بهداشت چنین بدهی هنگفتی به بخش خصوصی دارد نباید خرید نقدی 
از شرکت های خارجی را در اولویت خود قرار دهد. سرانجام پرونده این مناقصه 
طبق پیش بینی ها بدون هیچ موفقیتی بسته شد و تنها هزینه هنگفت اجرای آن 

در یک کشور خارجی روی دست مسؤوالن ماند.

انتصاب رییس هیأت امنای صرفه جویی ارزی
وزیر بهداشت 6 آبان 1396 در حکمی دکتر حسین قریب را به عنوان رییس 

هیأت امناء صرفه جویي ارزي در معالجه بیماران منصوب کرد.

فرمان تجهیزات پزشکی به مسائلی سپرده شد
15آبان ماه 1396 با حکم غالم رضا اصغری، رییس سازمان غذاودارو، رضا مسائلی 
به  مدیرکلی تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت منصوب شد و به جای محمود 
بیگلر نشست. رضا مسائلی پیش از این از سال 84 تا 88 مدیرکلی تجهیزات 
پزشکی را به عهده داشت و عملکرد خوب او، خاطره ماندگار و خوشایندی در 
یاد مدیران شرکت های تجهیزات پزشکی گذاشته بود. رییس سازمان غذاودارو 
در روز معارفه مسائلی گفته بود از هر صاحب نظری درباره فردی که بتوان 
مدیرکلی تجهیزات را به او سپرد، می پرسیدیم به دکتر مسائلی می رسیدیم. 
گفته شد که وزیر بهداشت چندبار با او جلسه گذاشته بود تا رضایتش را برای 
مدیرکلی تجهیزات پزشکی به دست آورد. از همین رو بود که همزمان با انتصاب 

به مدیرکلی، وزیر در دو حکم جدا گانه او را به مشاوری وزیر در امور تجهیزات 
پزشکی و عضویت در شورای معاونان وزارت بهداشت منصوب کرد.

شورای عالی فناوري سالمت
فناوری  عالی  شورای  نایب رییس  احکامی،  در  بهداشت  وزیر  آبان ماه   20
سالمت و هفت نفر از معاونان و مدیران این وزارت خانه را به عنوان اعضای 
شورای عالی فناوری سالمت منصوب کرد. بر اساس این احکام رضا ملک زاده 
به عنوان نایب رییس شورای عالی فناوری سالمت و غالمرضا اصغری، قاسم 
حسین  برندگی،  اکبر  صدرالسادات،  سیدعلی  الریجانی،  باقر  جان بابایی، 
قریب و رضا مسائلی به عنوان اعضای  شورای عالی فناوری سالمت منصوب 

شدند.

زلزله كرمانشاه و بیمارستان های فروریخته بر سر طرح تحول
ساعت 21 شامگاه 21 آبان 1396 غرب ایران با زلزله ای به قدرت 7/3 ریشتر 
لرزید و در اثر آن 70 هزا رنفر در کرمانشاه و شهرهای اطراف آن بی خانمان شدند، 
بیش از 14 هزار نفر مصدوم و بیش از 570 نفر کشته شدند. وزارت بهداشت 
و اورژانس کشور با اعزام 140 آمبوالنس، 28 اتوبوس آمبوالنس، 20 بالگرد و 
100 گروه ویژه که برای بحران آموزش دیده بودند و 300 تکنسین، پزشک، 
متخصص، جراح و پرستار به یاری زلزله زدگان شتافتند. اما آوار این زلزله تنها 
خانه های مردم را بر سر آن ها خراب نکرد.  زلزله کرمانشاه بیمارستان های 
نوسازی را که وزارت بهداشت به تازگی افتتاح کرده بود را هم خراب کرد تا 
سیل انتقاد بر سر مسؤوالن وزارت بهداشت آوار شود. 21 آبان ماه همراه با 
خانه های مهر و خانه های خشتی وگلی مردم، بیمارستان شهدای سرپل ذهاب 
تنها بیمارستان این بخش و بیمارستان 127 تختخوابی اسالم آباد غرب و 190 
خانه بهداشت نیز تخریب شدند. بیمارستان های سرپل ذهاب و 127 تختی 
بیمارستان اسالم آباد، به وسیله سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی 
وزارت راه وشهرسازی ساخته شده بود و وزارت بهداشت تنها بهره بردار بود، 
بنابراین پیمانکار ساخت این دو بیمارستان بالفاصله با شکایت وزارت بهداشت 
دستگیر شد و پس از مدتی با قید وثیقه آزاد شد تا مقاو م سازی بیمارستان را بر 

اساس تعهداتش انجام دهد.
و  پزشکان  زلزله  رویداد  فردای  از  کشور  پزشکی سراسر  علوم  دانشگاه های 
کارکنان درمانی خود را همراه آمبوالنس  و اتوبوس آمبوالنس به مناطق زلزله 
زده فرستادند تا کار درمان آسیب دیدگان را انجام دهند. هم زمان شرکت ها 
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تجهیزات پزشکی به صورت خودجوش و با هماهنگی اداره کل تجهیزات پزشکی، 
تجهیزات پزشکی و لوازم مصرف مورد نیاز را تامین کردند و به مناطق زلزله زده 

فرستادند. 
هم چنین وزارت بهداشت 30 کانکس را به عنوان خانه بهداشت موقت به مناطق 
زلزله زده کرمانشاه منتقل و اعالم کرد تمام زیرساخت های نظام سالمت که در 

زلزله کرمانشاه تخریب شده را با مشارکت خیرین بازسازی می کند.

امضای توافق نامه میان ایران و روسیه
29 آبان امسال در حاشیه نخستین اجالس جهانی مبارزه با بیماری سل علیرضا 
رییسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت با مقامات بهداشتی و درمانی ایران و 
روسیه دیدار کرد. در این دیدار بر گسترش همکاری های حوزه سالمت و تولید 
داروهای مشترک، تأکید شد و دو کشور به توافقاتی در زمینه کمک به یکدیگر 
برای انجام تحقیقات مشترک، بازدید از مراکز علمی دو کشور و همکاری برای 

تولید داروهای مشترک دست یافتند.

آذر

امضای تفاهم نامه میان وزرای بهداشت ایران و پاكستان
سوم آذرماه 1396 وزیر بهداشت پاکستان در صدر هیأتی 14 نفره از مدیران 
نظام سالمت پاکستان برای یک هفته وارد ایران شد. دکتر افضل ترار در 
دیدار با همتای ایرانی خود  تفاهم نامه های همکاری در حوزه سالمت امضا 

کرد. 

امضای تفاهم نامه میان ایران و چین
آموزش پزشکی  و  بهداشت، درمان  وزیر  قاضی زاده هاشمی،  سیدحسن 
چین  اجتماعی  رفاه  و  بهداشت  وزیر  دعوت  به  جاری  سال  آذرماه   25
به پکن سفر کرد. در این سفر مقرر شد دو گروه از دو کشور با یکدیگر 
بازدیدی داشته باشند.  ایران  از  رایزنی کنند و وزیر بهداشت چین هم 
هم چنین دو تفاهم نامه در زمینه افزایش همکاری ها میان دو کشور در 
پزشکی،  تجهیزات  دارو،  تولید  واکسیناسیون،  درمان،  بهداشت،  حوزه 
ساخت بیمارستان ها و تالش جمعی در حوزه های جهانی مانند سازمان 
WHO( امضا شد. وزیر بهداشت ایران در این سفر از  جهانی بهداشت )
همتای چینی خود خواست تا به ایران برای کم شدن مشکالت موجود 

در حوزه بانکی کمک کند.

انتصاب رییس دفتر ارزیابی فناوری، تدوین استاندارد و تعرفه 
سالمت

25 آذرماه سال جاری  قاسم جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت در حکمی 
سیدموسی طباطبایی رییس گروه برنامه ریزی اقتصاد و بیمه های سالمت را  به عنوان 

سرپرست دفتر ارزیابی فناوری ،تدوین استاندارد و تعرفه سالمت منصوب کرد.

دی

جنجال واگذاری تجهیزات پزشکی به سازمان استاندارد
سوی  از   1396 دی ماه  دوم  استاندارد،  نظام  توسعه  و  تقویت  قانون 
رییس جمهور ابالغ شد و بر اساس آن نظارت و مدیریت بر کیفیت و استاندارد 
مجلس  این  از  پیش  شد.  سپرده  استاندارد  سازمان  به  پزشکی  تجهیزت 
شورای اسالمی در قالب طرحی، واگذاری همه امور مربوط به صدور مجوز و 
نظارت بر کاالهای پزشکی و بهداشتی را به سازمان استاندارد تصویب کرده 
بود. اما این طرح با مخالفت شورای نگهبان همراه شد. با توجه به اختالف نظر 
مجلس و شورای نگهبان این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع 
شد و مجمع نیز نظر مجلس را تصویب کرد. این قانون با هدف دستیابی به 
کیفیت ملی و افزایش پایدار تولید محصوالت در کشور تدوین شده است. 
غذاودارو،  سازمان  رییس  اصغری  غالمرضا  مانند  امر  متولیان  از  بسیاری 
وزارت بهداشت معتقدند سازمان ملی استاندارد امکانات و آزمایشگاه های 
الزم را برای بررسی و نظارت بر مواد غذایی، آرایشی، بهداشتی و تجهیزات و 
لوازم پزشکی ندارد و این مصوبه می تواند برای سالمت مردم خطرات جدی 
به وجود آورد. بسیاری از دست اندرکاران بخش تجهیزات پزشکی هم نگران 
موازی کاری های احتمالی میان دو سازمان هستند. برابر با تبصره یک بند 
یک ماده 7 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، چگونگی ورود سازمان 
این بخش در قالب تصویب نامه هیأت دولت خواهد بود  به  ملی استاندارد 
که به پیشنهاد مشترک سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت، درمان 
59 قانون جدید ابالغی  با ماده  ارایه خواهد شد. برابر  و آموزش پزشکی 
استاندارد، قوانین پیشین حوزه استاندارد نسخ شده  است اما قوانینی مانند 
قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی و 
هم چنین قانون تشکیل و قانون تشکیالت و شرح وظایف وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی هم چنان باقی و حاکم است.  سرانجام با شرکت 
رضا مسائلی، مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت در جلسات مجمع 
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افزایش  از  این مشکل و پیشگیری  تشخیص مصلحت،  پیشنهاد برای حل 
حجم کار شرکت ها الیحه یا تصویب نامه ای به پیشنهاد وزارت بهداشت و 
سازمان استاندارد به هیأت وزیران داده شود تا چهارچوب فعالیت و تفکیک 

مسؤولیت های میان وزارت بهداشت و سازمان استاندارد را مشخص کند.

تغییر اعضای كمیسیون قیمت گذاری
12دی ماه سال جاری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی اعضای 
کمیسیون قیمت گذاری تجهیزات و ملزومات پزشکی را برای مدت یک سال 
منصوب کرد. بر اساس این حکم غالمرضا اصغری رییس سازمان غذاودارو، 
رضا مسائلی مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی، علیرضا اولیایی منش 
رییس دبیرخانه شورای عالی سالمت، علیرضا عسگری، مدیرکل دفتر نظارت و 
اعتباربخشی امور درمان، محمدحسین قریب رییس هیأت امنای صرفه جویی 
ارزی درمعالجه بیماران مهندس مریم قاسمی دبیر، دبیر هیأت مدیره انجمن 
صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی احمد مسلمی، دبیر 
انجمن متخصصان تجهیزات پزشکی کشور ابوالفتح صانعی، رییس اتحادیه 
بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران و محمدحسین رحمتی، عضو هیأت علمی 
دانشگاه صنعتی شریف از سوی حسن هاشمی، وزیر بهداشت به عنوان اعضای 
شدند.   منصوب  پزشکی،  ملزومات  و  تجهیزات  قیمت گذاری  کمیسیون 

نخستین جلسه این کمیسیون 18 دی ماه تشکیل شد.

تغییر اعضای كمیته فنی تجهیزات پزشکی پس از 5 سال
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 12دی ماه سال جاری در حکمی، 
اعضای کمیته فنی تجهیزات پزشکی را برای مدت دو سال منصوب کرد. 
اعضای این کمیته شامل غالم رضا اصغری رییس سازمان غذاودارو، قاسم 
جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت، عباسعلی کریمی رییس دانشگاه 
مدیرکل  مسائلی  رضا  تهران،  درمانی  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم 
تجهیزات پزشکی،  محمدحسین قریب رییس هیأت امنای صرفه  جویی ارزی 
درمعالجه بیماران علیرضا عسگری مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور 
مه  عباس  پزشکی،  تجهیزات  پیشین  مدیرکل  درمان، سیدحسین صفوی 
رییس هیأت مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات 
اتحادیه  رییس  صانعی  ابوالفتح  و  آزمایشگاهی  و  دندان پزشکی  پزشکی، 
پزشکی،  تجهیزات  فنی  کمیته  ایران هستند.  پزشکی  تجهیزات  بازرگانان 
دوره جدید فعالیت خود را با حضور اعضای جدید، در روز چهارشنبه 20 
دی ماه امسال آغاز کرد. دور قبلی اعضای کمیته فنی بعد از 5 سال به کار 

خود پایان داد. اساس فعالیت اعضای جدید کمیته فنی تجهیزات پزشکی 
بر اساس شفاف سازی و ساده سازی فرآیندها، هم چنین دقت در اجرا و موثر 

کردن نظارت ها است.

امضای تفاهم نامه میان ایران و قرقیزستان
24 دی ماه 1396 رییس سازمان غذاوداروی قرقیزستان برای بازدید از صنایع 
دارویی و غذایی و گسترش همکاری ها با جمهوری اسالمی ایران به کشورمان 
سفر کرد و با رییس سازمان غذاوداروی ایران دیدار کرد. در این دیدار بر گسترش 
همکاری ها در حوزه غذاودارو و فرآورده های آرایشی و بهداشتی، هم چنین بر 
تبادالت فنی و علمی تاکید شد. رییس سازمان غذاوداروی قرقیزستان که در 
راس هیأتی به ایران سفر کرده است، از برخی کارخانه ها و صنایع دارویی ایران 

بازدید کرد و با مدیران و متخصصان صنایع دارویی دیدار داشت.

امضای تفاهم نامه میان وزارت بهداشت و اتاق بازرگانی تهران
بر اساس تفاهم نامه مشترکی که 24 دی ماه 1396 میان وزارت بهداشت و 
اتاق بازرگانی تهران بسته شد، اتاق بازرگانی تهران حلقه وصل شرکت های 
دانش بنیان حوزه سالمت و وزارت بهداشت می شود، مطالبات آنان را پیگیری 
می کند و بستر تعامل میان دوطرف را فراهم می کند. بر اساس این تفاهم نامه 
معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت متعهد شده است که تا پایان سال 

96 بتواند بازار 2 هزار میلیارد تومانی در اختیار داشته باشد.  

بهمـن

رونمایی از پورتال الکترونیکی اداره كل تجهیزات پزشکی وزارت 
بهداشت

ارتقا پورتال الکترونیکی اداره کل تجهیزات پزشکی یکی از موضوعاتی بود که 
مدیرکل تجهیزات پزشکی از همان روز نخست قبول مسؤولیت روی آن تاکید 
ویژه داشت. به ویژه که پرتال اداره کل تجهیزات پزشکی سال گذشته و پس از 
انتقال فعالیت های اتوماسیون این اداره کل بر روی سایت سازمان غذاودارو، 
عمال غیرفعال شده بود. سرانجام 3 بهمن 1396 پرتال جدید با دامنه الکترونیک  
www.imed.ir رونمایی شد. این پرتال روزانه 15 هزار بازدید کننده دارد. از 
این پس شرکت ها می توانند وارد کارتابل خودشان در این پرتابل شوند و شماره 
تلفن همراه خود را ثبت نام کنند تا تمام فعالیت ها به صورت پیامک به آن ها اطالع 
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داده شود. مسائلی هم چنین وعده داد بخش انگلیسی سایت هم تا شهریور سال 
97 دهمین سایت تجهیزات پزشکی جهان باشد.

تجمع اعتراضی خانواده های كودكان كم شنوا و ناشنوا
 بهمن 1396 خانواده های کودکان کم شنوا و ناشنوا در مقابل وزارت بهداشت 
تجمع کردند. آن ها خواستار تامین هزینه های کاشت حلزون شنوایی برای 
دستگاه های  تامین  برای  الزم  اعتبار  می شود  گفته  بودند.  کودکان شان 
موردنیاز به میزان 40 میلیارد تومان در بودجه 96 اختصاص یافته اما نیمی 
از آن محقق نشده  است. انجمن خانواده ناشنوایان ایران می گوید به دلیل 
عوارض کاشت حلزون، سازمان بهزیستی اعتقاد چندانی به این عمل ندارد 
و به خانواده ها اعالم کرده است فقط در صورتی که کودک شان واقعا شرایط 
الزم برای کاشت حلزون را داشته باشد، تحت حمایت های مالی این سازمان 

قرار می گیرند.

اجباری شدن درج برچسب اصالت كاال از آغاز سال 97
رضا مسائلی 7 بهمن ماه 1396 اعالم کرد با توجه به مفاد ماده 13قانون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز تصویب شده در سال 1392، هم چنین ماده های 
4 و 6 شیوه نامه مبارزه با قاچاق تجهیزات و ملزومات پزشکی ابالغ شده از 
سوی ریاست جمهوری، از ابتدای سال 1397، نصب برچسب اصالت کاال 
بر روی برخی از تجهیزات و ملزومات پزشکی ضروری می شود. در مرحله 
نخست 5 دسته از کالها برای نصب اجباری برچسب اصالت اعالم شدند. تمام 
از ملزومات آزمایشگاهی،  کاالهای تجهیزات و مواد دندان پزشکی، برخی 
تجهیزات و ملزومات پزشکی خانگی و قابل عرضه، ملزومات پزشکی نازایی 
و برخی از ملزومات پزشکی ارتوپدی که شامل پروتزهای استریل ارتوپدی 
طرح  مشمول  می شود،   )Shoulder(شانه و   )Knee(زانو  ،)Hip( لگن 

برچسب اصالت کاال خواهند شد.  

همکاری تحقیقاتی ایران و بلژیک
دبیرکل دپارتمان رفاه، سالمت عمومی و خانواده وزارت بهداشت بلژیک 
در نشست مشترک خود با مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت که 
12 بهمن ماه برگزار شد، از آمادگی این کشور برای ساخت بیمارستان 
در ایران خبر داد. او هم چنین با اشاره به سفر خود به اصفهان از انجام 
برای  ایرانی  دانشگاه  یک  با  بلژیک  تحقیقاتی  همکاری  برای  توافق 

داد. خبر  نخستین بار 

همکاری دارویی ایران و سوریه
بهمن ماه سال   15 دیداری که  در  بهداشت سوریه  وزیر  دارویی  معاون 
و  داشت خواستار همکاری  ایران  غذاوداروی  رییس سازمان  با   جاری 
مراودات دارویی بیشتری با ایران شد. در پایان این دیدار صورت جلسه 
همکاری های ایران و سوریه در زمینه دارو و انتقال تجربه های آموزشی 
به سوریه از سوی معاون دارویی وزارت بهداشت سوریه و رییس سازمان 

غذاودارو امضا شد.

تخصیص 4000 میلیاردتومان  برای پرداخت مطالبات
اتحاد اعضای صنف تجهیزات پزشکی به همراه حمایت های همه جانبه مدیرکل 
مانند  تشکل های صنفی  نمایندگان  بی وقفه  و تالش های  پزشکی  تجهیزات 
دیدار با نمایندگان مجلس و نامه نگاری با عالی ترین مقام های کشور از جمله 
که مجلس شورای  موجب شد  رهبری  معظم  مقام  دفتر  و  رییس جمهوری 
اسالمی 15 بهمن ماه با اختصاص 4000 میلیارد تومان برای پرداخت بدهی 
تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی موافقت کند. به این 
ترتیب که 2000 میلیارد تومان از خزانه و 2000 میلیارد تومان اوراق مشارکت 
برای پرداخت بخشی از این بدهی ها اختصاص یافت. در نیمه دوم بهمن ماه از این 
2000 میلیارد تومان، 400 میلیارد تومان از طریق سازمان بیمه سالمت برای 
داروخانه ها توزیع شد و حدود 1600 میلیارد تومان هم به صورت استانی و در 
دانشگاه های علوم پزشکی توزیع شد. وزیر بهداشت در بخشنامه ای 60 درصد 
این بودجه را به شرکت های دارویی و 40 درصد آن را به شرکت های تجهیزات 

پزشکی اختصاص داد.

راه اندازی سامانه سپاس
15 بهمن ماه پرونده الکترونیکی سالمت ایرانیان)سپاس( به وسیله دفتر آمار 
و فناوری اطالعات وزارت بهداشت راه اندازی شد. این سامانه برای ارتقا سامانه 
الکترونیکی )سپاس(  اطالعاتی و زیرساختی مراکز سالمت، تشکیل پرونده 
اطالعات سامانه های  تبادل  الکترونیکی  توسعه سامانه های  و  به روز رسانی  و 

اطالعاتی برای ارایه بهتر خدمات به مردم راه اندازی شده است.

رونمایی از سامانه فراخوانی ثبت گزارش تجهیزات پزشکی
سامانه فراخوانی )MDR( یا ثبت گزارش وسایل و تجهیزات پزشکی از سوی 
مدیرکل تجهیزات پزشکی 18 بهمن ماه شد. این سامانه برای ثبت گزارش های 
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با بیشترین تالش  امکانات و  با کم ترین بودجه و  وسایل پزشکی و فراخوانی، 
شبانه روزی در مدت کوتاهی به دستور مسائلی راه اندازی شد. هدف از راه اندازی 
این سامانه، ارسال مشکالت کیفی وسایل پزشکی توسط مراکز درمانی، پزشکان، 
پرستاران و دیگر کاربران به وزارت بهداشت به عنوان متولی سالمت جامعه و تجمیع 
و ثبت نظام مند گزارش های مربوط به مشکالت کیفی وسایل پزشکی است. به 
همین منظور دو ورودی برای ارسال گزارش در نظر گرفته شده است؛ یک درگاه 
برای عموم مردم یا مصرف کننده وسیله پزشکی و یک درگاه نیز برای متخصصان و 
مراکز درمانی از جمله پزشکان و متخصصان در نظر گرفته شده است. پس از بررسی 
تخصصی گزارش های رسیده شرکت های تولیدکننده یا واردکننده موظف می شوند 
خروجی های خط تولید را بررسی کنند تا اگر کاالی مشکل دار وارد سطح عرضه شد، 
بر اساس الزامات، محصول را جمع آوری کرده یا اقدام اصالحی را روی کاالها انجام 
دهند. اگر تولیدکننده متوجه شود مشکلی وجود دارد، موظف است که ایرادها و 

مشکالت را به اداره کل تجهیزات پزشکی گزارش کند.

امضای تفاهم نامه میان ایران و عمان
20 بهمن ماه سال جاری در جریان سفر هیأت دارویی و تجهیزات پزشکی 
کشور عمان به ایران، تفاهم نامه های همکاری میان ایران و عمان در حوزه 
تجهیزات پزشکی و دارو به امضا رسید. تفاهم همکاری میان حوزه تجهیزات 
پزشکی ایران با کشور عمان در زمینه های مختلفی چون انتقال تجربه ایران در 
زمینه نظارت برحوزه تجهیزات پزشکی و فناوری به عمان بود. متن تفاهم نامه 
اداره کل تجهیزات پزشکی با هیأت تجهیزات پزشکی کشور عمان به امضای 
محمدحمدان الربیعی معاون غذاودارو کشور عمان و رضا مسائلی مشاور وزیر 
و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت ایران رسید. راه اندازی خطوط 
تولید تجهیزات پزشکی ساخت ایران در عمان و تولید آن ها با برند ساخت 
عمان و همکاری متقابل در سرمایه گذاری مشترک در انتقال فناوری تجهیزات 
پزشکی ساخت ایران به کشور عمان از مفاد این تفاهم نامه است. هم چنین 
دریافت تسهیالت خاص در مورد حضور بیش از 100 شرکت تولیدکننده و 
صادرکننده تجهیزات پزشکی ایران در عمان هلث 2018 با مشارکت بخش 

خصوصی ایران و عمان، یکی دیگر از مفاد این تفاهم نامه است.

پیگیری مطالبات روی خط تلگرام
وزارت بهداشت در پی اجرای طرح تحول سالمت حدود 8 هزار میلیاردتومان 
این  پرداخت  است.  بدهکار  پزشکی  تجهیزات  و  دارویی  شرکت های  به 

بدهی ها که 7 ماه تا 2 سال به تعویق افتاده و مشکالت بسیاری را برای این 
شرکت ها ایجاد کرده  است. به همین دلیل شرکت های تجهیزات پزشکی 
در دی ماه با راه اندازی یک گروه تلگرامی کمپینی برای دریافت مطالبات 
خود از بیمارستان ها راه اندازی کردند. در این کمپین مقرر شد 25 بهمن ماه 
وزارت  به  اعتراضی  نامه ای  با در دست داشتن  نمایندگان همه شرکت ها 
بهداشت یا دانشگاه های علوم پزشکی طرف قرار داد خود مراجعه کنند. اما 
این اقدام اعتراضی با توجه به اتفاقاتی که در روزهای گذشته رخ داده بود 
در روز 24 بهمن ماه لغو شد تا مدیران و نمایندگان اتحادیه  ها و تشکل های 
صنفی فرصت بیشتری برای تعامل با مسؤوالن و دست اندرکاران این بخش 

برای حل مشکالت داشته باشند.

نامگذاری روز نگهداشت تجهیزات پزشکی
مدیرکل تجهیزات پزشکی 29 بهمن ماه را به عنوان روز نگهداشت تجهیزات 
پزشکی نامگذاری کرد. 29 بهمن 1396 پرواز شماره 3704 هواپیمایی آسمان 
تهران را به مقصد یاسوج ترک کرد اما 50 دقیق پس از پرواز از صفحه رادار ناپدید 
شد و دقایقی بعد در اثر برخورد با یکی از قله های کوه دنا سقوط کرد. در این 
حادثه 60 نفر از جمله مهندس حامد امیری نائینی، مسؤول نگهداشت تجهیزات 
پزشکی شرکت آمیکو یسنا پارس که عازم مامویت کاری بود، کشته شدند. رضا 
مسائلی به همین مناسبت و به پاس خدمات مهندسان خدمات و نگهداری، 

از سوی اداره کل،  این روز را روز نگهداشت تجهیزات پزشکی نامگذاری کرد.

اسفنـد

ژاپنی ها در آستانه ورود به بازار تجهیزات پزشکی ایران
2 اسفندماه رضا مسائلی مدیرکل تجهیزات پزشکی سفری سه روزه به ژاپن داشت و در 
جریان سفر خود از برخی شرکت های تولید کننده تجهیزات پزشکی این کشور بازدید 
کرد و مقدمات حضور شرکت های ژاپنی در بازار ایران را فراهم کرد. به گفته او در سه ماه 
آینده دست کم 20 شرکت تولیدکننده تجهیزات پزشکی ژاپن در زمینه تولید مشترک 
در ایران سرمایه گذاری می کنند. انتظار این است که بعد از باز شدن فضای سیاسی دو 
کشور و نیز تعهد سیاسی مقامات عالی رتبه دو کشور ایران و ژاپن و هم چنین امضای سند 
 همکاری های اقتصادی و تامین مالی میان دو کشور که بالغ بر 10 میلیارد دالر است،
 اقدامات بسیار مناسبی در راستای گسترش همکاری های دو کشور در حوزه سالمت 

صورت گیرد.
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برون سپاری برخی از اختیارات اداره كل
برون سپاری بخشی از امور اجرایی اداره کل تجهیزات پزشکی به تشکل های 
تجهیزات پزشکی یکی از دغدغه هایی بود که مسائلی از نخستین روزهای قبول 
مسؤولیت بر آن تاکید ویژه داشت و به همین منظور پیشنهاد داد تا کنسروسیوم 
متخصصان  انجمن  همین رو  از  شود.  تشکیل  پزشکی  تجهیزات  تشکل های 
تجهیزات پزشکی به عنوان یکی از اعضای کنسرسیوم فراهم کردن امور اولیه 
را برعهده گرفت. این انجمن با اختصاص ساختمانی ویژه در خیابان انقالب و 
نزدیک به ساختمان اداره کل تجهیزات پزشکی مقدمات کار را آغاز کرد. این 
ساختمان 6 اسفندماه افتتاح شد تا فعالیت رسمی کنسرسیوم اردیبهشت 97 
بعد از عقد تفاهم نامه با اداره کل تجهیزات پزشکی به شکل رسمی آغاز شود. 
مسائلی قصد دارد در فرایند برون سپاری بخشی از امور مربوط به اداره مهندسی 
و نگهداری در زمینه خدمات پس ازفروش، رتبه بندی شرکت ها، ثبت نمایندگی 

و شناسانامه شرکت ها را به کنسرسیوم بسپارد. 

نوسانات نرخ ارز
قیمت های  تعیین  در  گزینه ها  موثرترین  از  یکی  به ویژه دالر  و  ارز  نرخ 
تولید و واردات در ایران است و هر تغییری در آن می تواند تاثیرات عمیق 
بگذارد. تجهیزات پزشکی هم  واردات  تا  تولید  از  تمام کسب وکارها  در 
مانند باقی مشاغل به شدت از این روند متاثر است به ویژه که تاخیرهای 
ساالنه در پرداخت های بخش دولتی این تاثیر را چند برابر کرده است. 
دالر آمریکا سال 1396 را در حالی آغاز کرد که قیمتی حدود 3745 
تومان داشت. برخی این قیمت را تصنعی و نتیجه سرکوب بازار و یکی 
از ابزارهای انتخاباتی حسن روحانی می دانستند. پس از پایان انتخابات 
رشد نرخ ارز با شیبی مالیم شروع شد به گونه ای که در آخر خرداد به 
3718 تومان و در اواخر مرداد به 3812 تومان رسید. اما پاییز برای بازار 
ارز فصلی پر التهاب بود به شکلی که در این فصل قیمت دالر آمریکا با 
رشد 300 تومانی مرز 4 هزار تومان را رد کرد و به 4194 رسید. زمستان 

1396 رشد نرخ دالر به شکل سرسام آوری باال رفت تا جایی که به مرز 
5 هزار تومان رسید. اما دولت که وعده داده بود شرایط را مدیریت کند 
کرد  فردوسی  خیابان  روانه  را  انتطامی  نیروی  بهمن ماه  نیمه دوم  در 
می نامید  ارز  بازار  اخاللگران  که  کسانی  گسترده  دستگیری های  با  تا 
شرایط را آرام کند. این روند با بستن 6 هزار حساب بانکی انجامید و تیم 
8 اسفند ماه قیمت  اقتصادی دولت دوازدهم توانست با شیبی مالیم تا 

ارز را 4476 تومان بازگرداند.  

سرمایه گذاری بلژیک در ایران
7 اسفندماه سال جاری رضا مسائلی مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی در 
سفر خود به همراه وزیر بهداشت به بلژیک اعالم کرد دو شرکت ایرانی و بلژیکی 
در زمینه سرمایه گذاری و تولید یک دستگاه بیهوشی پیشرفته تفاهم نام های 
امضا کردند که بر اساس آن طرف بلژیکی در صادرات این تولید مشترک نیز 
همکاری می کند. هم چنین در دیدار مشترک وزیر بهداشت ایران با وزرای 
بهداشت فدرال و فلندر بلژیک یادداشت تفاهم همکاری جامع بهداشتی در 
زمینه ثبت الکترونیک اطالعات بهداشتی بیماران به امضای مقامات وزارت 
بهداشت دو کشور  رسید. در این سفر همایش فرصتهای اقتصادی حوزه سالمت 
با حضور وزیر بهداشت ایران،  اعضای بخش دولتی و خصوصی و شرکت های 

مطرح بلژیکی برگزار شد.

امضای 8 سند همکاری میان ایران و مجارستان
10 اسفندماه 1396 وزیر بهداشت و مدیرکل تجهیزات پزشکی ایران در سفر 
به مجارستان ضمن دیدار با معاون نخست وزیر و معاون پارلمان مجارستان 
و هم چنین وزیر اقتصاد ملی و وزیر توانمندی های انسانی مجارستان 8 سند 
همکاری امضا کردند. امضا دو موافقت نامه در زمینه ثبت سرطان و ارتقای 
همکاری های موسسه سرطان ایران و مجارستان و امضای موافقت نامه ای با 
»دانشگاه سملوایز« مجارستان برای افزایش همکاری ها به ویژه در زمینه تبادل 

دانشجو از جمله این سندهای همکاری بود.
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1. نخستین اسکنر سون تی ام آر )MR 7T( که 
در آمریکای شمالی مجوز گرفت و نصب شد

یک هفته پس از دریافت مجوز، تبلیغات این دستگاه 
شروع شد و اعالم کردند که نخستین دستگاه در 
پایان سال 2017 در کلینیک مایو مینسوتا آماده کار 

خواهد بود.
این دستگاه نه تنها کاینیک مایو را به نخستین مکان 
دستگاه  که  می کند  تبدیل  شمالی  امریکای  در 
تصویربرداری تشخیصی پیشرفته با دستگاه  سون تی 
)7T( دارد، بلکه کلینیکی خواهد بود که می تواند 
کارهای زیادی با قویترین قدرت مغناطیسی موجود 

در کلینیک ها بکند.

)15.2T MR( نصب اسکنر 15.2تی ام آر )2

 )BioSpec 4.7T MR( به همراه بیواسپک 4.7 تی ام آر
و طیف سنج 400 وایدبور )wide-bore 400( بتواند 
درک بهتری از فرایندهای بیومولکولی بیماری های 
بیوموادهای  از  هم چنین  و  باشد  داشته  خاص 
پیشرفته ای استفاده کند که می توانند تاثیر بالقوه بر 

رویکردهای درمانی و تشخیصی دیده شده بگذارد. 
این اسکنر هم چنین امکان ارایه تحلیل طیفی باال 
برای مطالعات اساسی در مورد مغز را می دهد و به 
کاربران اجازه می دهد به مطالعه هسته های جامد 
 با اشعه گاما پایین )low-gamma( بپردازند. این 
پایگاه  یک  به عنوان  می تواند  هم چنین  دستگاه 
هایپریالیزر  تجزیه همراه  برای یک  تصویربرداری 

دی ان پی hyperpolarizer( )DNP به کار رود. 
این دستگاه چهارمین دستگاه بیواسپک 15.2تی 
BioSpec 15.2T USR preclinical ultra-(

high-field( است که در دنیا نصب شده ست. 

3( معمای گادولینیم 

پنج داستان برجسته ام آر در سال 2017
سال 2017 شاهد تغییرات زیادی از تغییرات سیاست گذاری تا دستگاه های جدید بود که دیدگاه ما را نسبت به تعریف تصویربرداری از طریق تشدید 
مغناطیسی ام آر )MR( و این که در سال 2018 و پس از آن به چه سمتی خواهد رفت تغییر داده است.  با آمدن سال نو، که زمان دریافت بازتاب ها است، 

زمان مناسبی برای مرور نوآوری هایی که در این حوزه در سال گذشته ایجاد شده است فرا رسیده است. در اینجا به پنج مورد از آن ها اشاره می کنیم:

سازمان غذاوداروی )FDA( سرانجام به نخستین 
دستگاه سون تی  ام آر )7T MR( برای تصویربرداری 
تشخیصی در امریکای شمالی مجوز داد؛ این صدور 
یعنی زمانی  افتاد؛  اتفاق  از گذشت 20 سال  بعد 
برای   )3T MR( تری تی  ام آر  اسکنر  که نخستین 

تصویربرداری بالینی مجوز گرفت.
هلثینرز  زیمنس  شرکت  مگنتوم ترا   دستگاه 
)Siemens Healthineers( عالوه بر قدرت میدانی 
بسیار زیادش، به متخصصان بالینی اجازه می دهد که 
بخش هایی را که قبال دیده نمی شد، ببینند. این 
دستگاه هم چنین فناوری نوسازی تصویری بسیار 
سریعی دارد که 20 برابر سریع تر از نسل های پیشین 

اسکنرهای کاوشی سون تی )7T( است. 
این دستگاه هم چنین نسبت )ضریب( تبدیل سیگنال 
به صدای یک دستگاه تری تی  )3T( استاندارد را دو 
برابر کرده که برای بیمارانی که وزن شان باالی 66 
پوند است و آزمایش های نورولوژی و جمجمه ایی 
این  است.  مناسب  می دهند.  انجام  آن ها  روی 
دستگاه می تواند با قدرتی که توسط 80/200 درصد 
 شیب تولید می شود، ام آر و اف ام آر را انتشار دهد 
ام آرای11  سینگو  نرم افزاری  پایگاه  به  مجهز   و 
)syngo MR E11( است که کاربران را قادر می کند 
که با همان روشی که با دستگاه 1.5تی )5T.1( یا 

تری تی )3T( کار می کردند، کار کنند. 

با  مایو،  کلینیک  در   )7T( سون تی  نصب  اعالم 
جشن هایی همراه شد که برای تکمیل نصب دستگاه 
 Brukerrs BioSpec 15.2T( بیواسپک 15.2 تی ام آر
USR preclinical ultrahigh-field MR( شرکت 

بروکر در انجمن علمی ویزمن رژیم صهیونیستی 
گرفته شد. 

این  ارگانیک  از بخش شیمی  بارشیر  امنان  دکتر 
انجمن در زمان نصب این دستگاه به خبر اچ سی بی 
گفت: »این دستگاه امکان تصویربرداری مرکب را  که 
قبال در این انجمن امکان پذیر نبود، فراهم می کند 
و هدف آن توسعه، بهینه سازی و تکمیل )انجام( 
 )MR(دستگاه  های گزارشگر طراحی شده برای ام آر

با ویژگی های »چندرنگی« مصنوعی است.« 
این انجمن امیدوار است که با استفاده از این دستگاه 

در نوامبر امسال، چاک نوریس بازیگر و زنش گنا، 11 
تولیدکننده گادولینیم را به دادگاه کشاندند. او ادعا 
کرد که استفاده از این عنصر در هنگام آزمایش های 
ام آر )MR( »داشت گنا را می کشت« و باعث شد که 
او به بیماری انباشتگی گادولینیم دچار شود که منجر 
به بستری او در بیمارستان و پرداخت هزینه 2 میلیون 

دالری شد. 
پاسخ  یافتن  به  را  مردم  عالقه  خبرهایی  چنین 
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پرسش های قدیمی درباره خطر بالقوه و آسیبی که 
باقی ماندن گادولینیم در بدن ایجاد می کند بیشتر 

کرد. 
پژوهشی که در ماه ژوئن در مجله رادیولوژی چاپ 
شد نشان می داد که باقی ماندن گادولینیم فراگیر تر 
از آن چیزی است که قبال تصورمی شد. گروهی از 
پژوهشگران، انباشتگی گادولینیم را در 5 بیمار که 
اسکن ام آر )MR( که گادولینیم را باال می برد، بررسی 
کردند. نتیجه آسیب شناسی مغز همه آن ها در زمان 

کالبدشکافی طبیعی بود. 
مک دونالد در سخنانی گفت: »نتایج ما نشان می دهند 
که تفکر رایج درباره نفوذپذیری مانع خونی مغز بسیار 
ساده گرفته شده است، چرا که گادولینیم حتی در 
بیمارانی با بافت مغزی طبیعی هم انباشته می شود 
درون  آسیب شناسی  بر  مبنی  پیشینه ای  هیچ  و 

جمجمه ایی وجود ندارد.«
کمیته بررسی خطر داروی هوشیاری )PRAC( انجمن 
دارویی اروپا )EMA( کارهای نظم بخشی در ماه مارس 
و در پی بررسی عامل گادولینیم، انجام داد. از جمله 

تعلیق اختیارات بعضی از تجارت ها )بازارها( است.  
اف دی اِی )FDA( در ماه سپتامبر به درخواست ها 
در  هشدار  کردن  اضافه  به  و  پوشاند  عمل  جامه 
برچسب ها رای داد و متفق القول رای بر این داد که 
تولیدکننده ها تحقیق بیشتری درباره نتایج و خطرات 

درمانی انباشتگی گادولینیم انجام بدهند. 
در این ماه، این آژانس یک ابالغیه ایمنی منتشر کرد 
که در آن گفته شده بود که  »یک هشدار جدید و دیگر 
مقیاس های امنیتی« باید درباره انباشتگی گادولینیم 
در بدن، از جمله مغز ماه ها تا سال ها پس از تزریق 
دارو، برای تمام جی بی سی اِی )GBCA( که در ام آر 

)MR( به کار می روند ارایه شود. 

4( سرمایه گذاری جنرال الکتریک در شرکت های 
جدید و مشاغل مربوط به ام آر  

سرمایه گذاری  به  توجه  با  می توانند  نفر  صدها 
درمانی  و  بهداشت  شرکت  دالری  چندمیلیون 
سفره  سر  بر  نان  مارس،  ماه  در  جنرال الکتریک 
 100 سرمایه گذاری  این  ببرند.  خانواده های شان 
موقعیت شغلی به بخش تولید اجزا تصویربرداری 
تشدیدی خود در بخش فلورنس کارولینای جنوبی 

افزود. 
دیل ولف که در زمان سرمایه گذاری مدیر کارخانه 
بود، می گوید:  »این سرمایه گذاری 40 میلیون دالری 

با هدف توسعه 500 هزار فوت مربعی این مکان انجام 
شد. در حالی که ما بسیاری از سخت ترین چالش های 
موجود در حوزه بهداشت و درمان را در نظر گرفته ایم و 
می خواهیم تاثیری در جوامع محلی که در آن زندگی 

و کار می کنیم ایجاد کنیم.«
او می گوید: »حتی فرماندار کارولینای جنوبی هم 
از این تصمیم استقبال کرد. با همکاری هایی از این 
دست که صنعت تولیدی کارولینای جنوبی را بهتر 
می کند، شکی نیست که ایالت ما مستقیما به سمت 

بهترشدن پیش می رود.« 
را  دیگر  مالی  تالش  یک  جنرال الکتریک   شرکت 
شتاب دهنده  یک  ورود  طریق  از  سپتامبر  ماه  در 
)accelerator( به بازار شروع کرد که هدف آن 

در شرکت های  میلیون دالری  سرمایه گذاری 50 
نونهاد و کمک به 5.8 بیلیون فردی که در سراسر 
دنیا و در اقتصادهای در حال توسعه قادر به دریافت 
خدمات بهداشتی و درمانی با کیفیت باال و قیمت 
مناسب نیستند، است. اولین قدم در این کار بزرگ، 
شامل شتاب دهنده ای است که از شرکت های نونهاد 
در حوزه سالمت در این محیط ها حمایت کند. این 
شتاب دهنده با سرمایه گذاری 5 میلیون دالری در 

هرکدام از شرکت ها به آن ها کمک می کند. 
اولین شرکتی که چنین پشتیبانی دریافت می کند، 
تریکوگ در بنگلور هند است که به دنبال استفاده از 
دستگاه های ای سی جی )ECG( در مراکز پزشکی 
هند است تا بتواند درصد زنده ماندن پس از حمله 
قلبی را به وسیله پایین آوردن زمان میان دیدن عالیم 

و درمان باال ببرد. 

ام آر  پرتودرمانی  دستگاه  نخستین  5(نصب 
لیناس در میشیگان

  )7T(افزون بر دستگاه های تصویربرداری سون تی
 )Biospec 15.2T( شرکت زیمنس و بیواسپک 15.2تی
به  امسال  نیز  دیگر  دستگاه  یک  بروکر،  شرکت 
شکل ویوری ام آرآی دین لیناس، یعنی تنها دستگاه 

پرتودرمانی ام آرگایدد )Mr-guided( شتاب دهنده 
محور خطی که از سوی سازمان غذاودارو آمریکا تایید 

شده است، شروع به کار کرد.
پس از تصویب آن در فوریه، نخستین دستگاه در 
جهان در ماه ژوئن در انجمن مرکز هنری فورد در 
میشیگان نصب شد. این دستگاه به کاربرانش فرصت 
دیدن  برای   )MR( ام آر  تصویربرداری  از  استفاده 
حرکت تومورها در قسمت های مختلف بدن، مانند 
کبد، لوزالمعده و شش ها در هنگام درمان را می دهد 
و تغییرات انطباقی را بی درنگ ایجاد و درمان خیلی 

دقیق را تضمین می کند. 
برای نخستین بار در ماه جوالی از این اسکنر برای 
شد.  استفاده  داشت  پروستات  سرطان  که  بیماری 
پزشکان توانستند تومور و پرتوهای درمانی را در یک 
صف قرار دهند و تنظیمات بی درنگی برای جلوگیری 
از آسیب زدن به بافت های نزدیک مانند معده یا کبد 
انجام دهند. این دستگاه هم چنین می تواند بیمارانی با 
سرطان های پستان، پروستات، کلیه و زنان را درمان 
کند. شرکت ویوری )ViewRay( در ماه سپتامبر 
سرطان درمانی  انجمن  جلسه  پنجاه ونهمین  در  و 
را  دستگاه  این   )ASTRO( آمریکا  پرتوافشانی 
نمایش داد و آماری به دست آمده از یک پژوهش 
ارایه داد که نشان می داد چطور تابش دز پرتوی باال 
و هدف دار به نجات بیماران دارای سرطان پروستات 

انجامیده است. 
ویوری ام آرآی دین لیناس تنها شتاب دهنده خطی 
ام آر امسال نبود. شرکت الکتا )Elekta( نیز در پی 
گرفتن گواهینامه سی ای )CE( برای دستگاه واحد 
خود بود. اما چارچوب زمانی آن را به سال 2018 
منتقل کرد تا بتواند قابلیت های تصویربرداری تابعی 
را به آن بیفزاید و زمان بیشتری برای اعتباربخشیدن 
به دستگاه کنترل لیناس داشته باشد. این شرکت 
هم چنین زمان شروع فروش را از 2019 به 2020 به 

تعویق انداخت. 
www.dotmed.com
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پنج خرید برتر 2017
با توجه به این که اکنون ذهن همه درگیر آینده و سال 2018 است، ممکن است که تاثیر این خریدها بر صنعت بهداشت و درمان به راحتی در سال جدید و 

پس از آن فراموش شود. برای جلوگیری از این مسأله، نگاهی به پنج خرید برتر سال 2017 می اندازیم: 

سال خرید

سال 2017 را باید با توجه به خریدهایی که در 12 ماه 
سال انجام شد، به نام »سال خرید« باید به یاد داشت. 

فروش تجارت خدمات چندفروشندگی بایر

می کند،  تولید  که  تجهیزاتی  از  و  داشت  خواهد 
پشتیبانی می کند.

شركت مری ایکس ری خدمات تصویربرداری  
كانسنسیز را خرید

سازمان های پزشکی جهانی انجام شد، که در آن یک 
تولیدکننده تصویربرداری ام آر و سی تی و یک شرکت 
که متخصص در بخشدستگاه های سی تی رباتیک و 

ام آر  بود را خریده بود، انجام شد.
هر دو این خریدها مهم هستند، نه تنها به خاطر 
بلکه  آورده اند،  به دست  که  مختلفی  سرمایه 
شامل  که  شده،  آغاز  راه  از  بخشی  به عنوان 
خریدها و ادغام های فراوانی می شود که در یک 
است  افتاده  اتفاق  ثالث  خدمت شخص  صنعت 
ادامه  هم   2018 سال  در  که  می رود  انتظار  و 

پیدا کند. 
جیم اسپرمن، مدیر اجرایی و رییس کانسنسیز، به 
خبر اچ سی بی گفت: »وقتی شما به سه تولیدکننده 
نگاه  فیلیپس،  و  زیمنس  جنرال الکتریک،  یعنی 
واضح است که آن ها خیلی رشد  می کنید، کامال 
سریعی ندارند چون یک نامطمئنی در بازار وجود دارد 
و من فکر می کنم در شرکت های شخص ثالث، یک 
سیر نزولی وجود دارد و اکنون صنعت نگران تثبیت 

بازار دیجیتالی است.«

شركت آلفاسورس شركت بی سی تکنیکال 
را خرید 

خرید آخرین تجهیزات پزشکی در برنامه ساالنه هر 
شرکت تولیدکننده ای است. اما با توجه به قیمت ها، 
بودجه و نیازهای بیمار، این مسأله نیز مهم است که 

آنچه را از پیش داشته، حفظ کند. 
به همین دلیل خرید آلفاسورس از طرف شرکت 
در  خوب  سرمایه گذاری  یک  بی سی تکنیکال 

شرکت بایر در تالش بیشتر برای تمرکز روی تجارت 
رادیولوژی خود، اعالم کرد که تصمیم دارد تابستان 
امسال اداره خدمات چند فروشندگی خود را به شرکای 
کپتال رزیلنس )Resilience Capital( و شرکای 

کپتال نورث پار )North Park Capital( بفروشد.
تجارت ام وی اس )MVS(، که تعمیر و نگهداری 
)فنرها(  حلقه های  مانند  رادیولوژی  تجهیزات 
نابایر  فراصوت  ترانسفورماتورهای  و   )MR( ام آر 
تولید  تجارت  دارد،  عهده  به  را   )non-bayer(
حلقه ام آر )MR( مدراد )Medrar( برای تعمیر 
 1996 سال  در  را  فروشندگی  چند  حلقه های 

گسترش داد. 
این عملیات ها )عملکردها( در سه مرکز تعمیری 
و  تولسا   )OK( اوکی  (پترزبورگ،   PA( در پی اِی 
ماستریت هلند انجام می شود و هر کدام گواهی ایزو 

ISO 13485( 13485( دارند. 
بنا به گفته سخنگوی شرکت بایر به خبر اچ سی بی 
)HCB( مصاحبه می کرد، این خرید در درازمدت 
تجهیزات  تعمیر  بخش  در   )MVS( ام وی اس  از 
رادیولوژی حمایت می کند. انتخاب بایر برای فروش 
این بخش به رزیلنس/نورث پارک به دلیل تجربه آن 

در تشکیل شرکت های مستقل بوده است. 
بایر هم چنان به تجارت این خدمات خود نظارت 

خرید خدمات تصویربرداری کانسنسیز، شرکت مری 
ایکس ری را از یک توزیع کننده محض تجهیزات 
اشعه ایکس به یک فروشگاه عرضه وسایل مربوط 
به اشعه ایکس، ام آر، فراصوت، سی تی، ماموگرافی 

و... تبدیل کرد. 
تد سلون، رییس مری ایکس ری به خبر اچ سی بی 
گفت: »اکنون، چه شما در مورد فروش یک اشعه 
ایکس دیجیتال صحبت کنید و چه درباره خدمات 
مشتری های مان  به  که  داریم  جایی  ما  ام آر،  یک 
پیشنهاد بدهیم که برای خدمات دهی به آن مراجعه 

کنند. 
مری  به  شد،  انجام  اکتبر  ماه  در  که  خرید،  این 
ایکس ری اجازه می داد که به طرح های کانسینسیز 
دسترسی پیدا کند و شرکت خود را توسعه دهد 
و خدمات موجودی را که الزم دارد جذب کند، از 
جمله خدماتی که قبال به اُای ام )OEM( داده شده 
بودند. با این کار مری ایکس ری هم چنین توانست 
دو گواهینامه ایزوSO9001(  90001( و ایزو1348 
بین المللی  نظارت سازمان  تحت  را   )ISO1348(

استاندارد )ISO( بگیرد.
مشتریان کانسنسیز هم چنین با دسترسی به توزیع 
تجهیزات اشعه ایکس، فروش تجهیزات تعمیری، 
محصوالت خاص و خدماتی که مری ایکس ری ارایه 
کرده است و در قراردادهای شان موجود است، سود 

می برند. 
این معامله بر اساس خرید دیگری که در سپتامبر در 
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کمک  آلفا  به  که  می شود  شمرده   2017 سال 
می کند نیاز بازار سازمان های بهداشت و درمان 
بیشتر  که  تجهیزات شان  عمر  افزایش  برای  را 
تامین   ، بیست سال عمر می کنند  تقریبا  آن ها 
 )CEO( ُکند. ریک لیتل، مدیر اجرایی سی ای ا
آلفاسورس و بی سی تکنیکال، به خبر اچ سی بی 
سرویس های  از  وسیعی  طیف  ارایه  »با  گفت: 
آموزش،  و  قطعات  عالوه  به  تصویربرداری، 
عمر  که  کنیم  کمک  مشتریان  به  می توانیم 
بر  افزون  ببرند.  باال  را  پزشکی شان  تجهیزات 
در  درمان،  و  بهداشت  بازار  سریع  ادغام  این، 
مراکز  و  بیمارستان ها  و  سازمان ها  حالی که 
تصویر برداری بزرگ تر می شوند، باعث شده ما 
در وضعیت بهتری باشیم و بتوانیم تاثیر بیشتری 
بگذاریم و به مشتریان خدمات بهتری بدهیم و 

سرمایه شرکای مدیریتی را جذب کنیم.«
بزرگ تر  را  آلفاسورس  شرکت  اندازه  خرید،  این 
کرده، کمک می کند بتواند وسعت جغرافیایی خود 
را با استفاده از مهندسان این حوزه که در بازارهای 
دهد  گسترش  دارند  حضور  کشور  سراسر  مهم 
بدهد.  مشتریان  به  خدماتی  شرکت  دو  هر  در   و 
بازاریابی،  فروش،  خدمات دهی،  حوزه  در  به ویژه 
بخش های خدمات پس ازفروش، توزیع و زنجیره های 

پشتیبانی است.
این خرید هم چنین به شرکت آلفا کمک می کند 
و  استخوان  چگالی سنجی  خدمات های  که 
دهد  گسترش  را  خود  فراصوت  خدمات های 
برای  تعمیر  و  نگهداری  تجهیزات  هم چنین  و 
سی تی، ام آر و تصویربرداری مولکولی را افزایش 

دهد.
کم تر  در  آلفاسورس  خرید  پنجمین  معامله  این 
خدمات  برای  اساسی  رشد  و  بود  سال  سه  از 
را نشان می داد که  تولید  بازار  تصویربرداری در 
سالمت  بخش  تولیدکننده های  اشتیاق  به دلیل 
برای کیفیت و تعمیر و گزینه های جایگزینی برای 

مدیریت بهتر هزینه ها اتفاق افتاده است.

و  اس دی آی   شركت  رادیولوژی،  شركای 
پئوریا را خریدند

و  بیمارستان ها  تعداد  که  رادیولوژی،  شرکای 
سازمان های بهداشت ودرمانی خود را دو برابر کرده 
بودند، حوزه جغرافیایی خود را به شش ایالت در سال 

جاری افزایش دادند.

در دسامبر سال 2016 آن ها حدود 200 سازمان 
را در هفت ایالت زیرپوشش داشتند. این فعالیت 
بیمارستان محور، مشتریان خود را در 12 ماه گذشته 
به حدود 450 رسانده بود که در 13 ایالت پخش 

شده بودند. 
ماه  در  آرپی،  شرکت  اجرایی  مدیر  ویتنی،  ریچ 
از خرید تصویربرداری تشخیصی  سپتامبر و پس 
جنوب غربی که آرپی را به بازار آریزونا معرفی کرد 
و باعث شد رتبه آن 25 درصد باال برود و بتواند 525 
رادیولوژیست را در 400 مکان در بیش از 10 ایاالت 
به خدمت بگیرد، گفت: »به دست آوردن رتبه بهتر به 
ما اجازه می دهد که منابع بیشتری داشته باشیم و 
هم چنین فرصت هایی برای سرمایه گذاری بیشتر و 
فرصت هایی برای ادامه نوآوری از نقطه نظر بالینی 

به ما می دهد.« 
افزایش  نوامبر  ماه  در  را  تعداد  این  آرپی  شرکت 
خواهد داد. یعنی زمانی که متخصصانی در بخش 
تصویربرداری پزشکی جذب کند و فعالیت خود را تا 
ایلینویز افزایش دهد و هم چنین محل های جدیدی را 
در تگزاس، نیومکزیکو، میشیگان و کارولینای جنوبی 

بیفزاید. 
نه تنها  نهادها،  دیگر  افزون  شرکت  دو  این  خرید 
برنامه های جدید را آسان  به فناوری و  دسترسی 
کرده، بلکه باعث شده رتبه این شرکت در سطح ملی 

باال برود.

كانن توشیبا را خرید
از  توشیبا  اگرچه خرید بخش تجهیزات پزشکی 
سوی کانن از نظر فنی در سال 2016 انجام شده 
بود، اما در سال 2017 سروصدای زیادی در این 
صنعت به پا کرد. یعنی زمانی که تاخیرهایی در 
اتحادیه  مخالفت های  به دلیل  توشیبا  نام  تغییر 

اروپا ایجاد شد. 
پس از این که این معامله در سال 2016 انجام شد، 

در سال 2017 مشکالتی برای دو شرکت ایجاد شد. 
وقتی که چینی ها با پرداخت جریمه سیصدهزار یوانی 
)چهل وسه هزار دالری( توافق خود را زیر پا گذاشتند 
تشکیل  با  مبارزه  قانون  نقض  را  این کار  دلیل  و 
اعالم  کانن  طرف  از  صنایع  بزرگ  اتحادیه های 

کردند. 
ناامیدی بعدی چین به واسطه زمان طوالنی که 
صرف ارزیابی قانونی بودن این معامله کرده بود، 
به  را  توشیبا  پزشکی  تجهیزات  بخش  نام  تغییر 
تجهیزات پزشکی کانن تا سال 2018 به تاخیر 

انداخت. 
به  اروپا  اتحادیه  با  تابستان  در  هم چنین  کانن 
مشکل خورد، یعنی زمانی که هیأت نظارت بر ادغام 
اعالم کرد که شرکت کانن »قانون ادغام اتحادیه 
اروپا را نقض کرده است«، چرا که پیش از دریافت 
موافقت این هیأت، معامله را شروع کرده است. 
اگرچه اجازه ادامه معامله داده شد، اما سهام کانن 

تا دو ماه کاهش پیدا کرد. 
است  هیأت  این  عضو  که  وستاگر،  مارگرت 
تا  کنند  همکاری  ما  با  باید  »شرکت ها  گفت: 
بتوانیم ادغام آن ها را قابل پیش بینی و تسریع 
سود  مشتریان شان  و  شرکت  دو  هر  تا  کنیم 
ببرند. اما ما فقط زمانی می توانیم کارمان را 
همکاری  بر  بتوانیم  که  بدهیم  انجام  درست 
شرکت های مورد نظر اعتماد کنیم. آن ها باید 
موافقت ما را پیش از انجام معامله کسب کنند 
و  درست  می دهند  ما  به  که  اطالعاتی  باید  و 

باشد.« کامل 
بود،  بحث  مورد  قبال  هم  معامله  این  ساختار 
چرا که معامله از پیش تثبیت شده بود و کانن 
و  بود  کرده  اعالم  را  ادغام  برای  برنامه هایش 
اسم شان  بود  قرار  توشیبا  پزشکی  دستگاه های 
را به دستگاه های پزشکی کانن در چهارم ژانویه 

2018 تغییر دهند. 
www.dotmed.com



مجتمعآموزشیودرمانیحضرتولیعصر)عج(استانزنجاندرزمینیبهمساحت230000مترمربعوزیربنای30000
مترمربع،ساختهشدهاست.اطرافاینبیمارستانراباغمیوهایبا13هکتارو3000اصلهدرخت،همچنین10,000مترمربع
فضایسبزگلکاریوچمنکاریفراگرفتهاست.اینبیمارستانگلخانهایبهمساحت300مترمربعنیزدارد.اینبیمارستان،
دریکیازبهتریننقاطشهرزنجانیعنیدرشمالکویانصاریه،جاداردوبهعنوانمرکزبیماریهایداخلی،آنکولوژیو
نورولوژیشناختهمیشود.گزارشخبرنگار»صنعتدرمان«ازاینبیمارستانرابخوانید.

بیمارستان برتر در رسیدگی به بیماران سکته مغزی
گزارش خبرنگار صنعت درمان از مجتمع آموزشی و درمانی حضرت ولی عصر)عج( استان زنجان؛ 

بیامرستان
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شیماعسگری

گزارش خبرنگار »صنعت درمان« از مجتمع آموزشی و درمانی حضرت ولی عصر)عج( استان زنجان؛ 

بیمارستان برتر در رسیدگی به بیماران سکته مغزی

8 واحد اتـاق زایمـان بیمارستـان بـه زودی به بهره بـرداری مـی رسد 

استان زنجان در شمال غرب فالت ایران قرار گرفته  است. دریکی از بهترین نقاط شهر زنجان  یعنی در شمال کوی انصاریه، مرکز آموزشی و درمانی 
حضرت ولی عصر )عج( قرار دارد. این بیمارستان، در شهر زنجان به عنوان مرکز بیماری های داخلی، آنکولوژی و نورولوژی شناخته می شود. البته در این 
مرکز رشته های تخصصی دیگری نیز ارایه می شود که مراجعان از خدمات آن ها بهره مند می شوند. مسؤوالن این مرکز درمانی با حمایت دانشگاه علوم 
پزشکی زنجان و نیکوکاران برای گسترش خدمات این بیمارستان فعالیت هایی داشته اند؛ آغاز اقدامات اجرای تفاهم نامه پنج گانه وزارت بهداشت با 
دانشگاه علوم پزشکی زنجان در این بیمارستان، ساخت و راه اندازی هشت واحد اِل دی آر )LDR( یا اتاق تک نفره زایمان طبیعی و ساخت و راه اندازی 

بیمارستانی جدید در محوطه این بیمارستان است. 

مجتمع آموزشی و درمانی حضرت ولی عصر)عج( استان 
زنجان در زمینی به مساحت 230000 مترمربع و 
زیربنای 30000 مترمربع، ساخته شده است. اطراف 

این بیمارستان را باغ میوه ای با 13 هکتار و 3000 
اصله درخت، هم چنین 10.000 مترمربع فضای سبز 
گل کاری و چمن کاری فرا گرفته است. این بیمارستان 

گلخانه ای به مساحت 300 مترمربع نیز دارد. 
بیمارستان یک ساختمان اصلی دارد که بخش های 
دیگر  ساختمان  در  گرفته اند.  قرار  آن  در  بستری 
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بیمارستان درمانگاه و واحد شیمی درمانی سرپایی با 
30 تخت، قرار دارد. در مجاورت این ساختمان نیز دو 
مرکز تحقیقات در ساختمان های جداگانه قرار گرفته 
است. فعالیت های پژوهشی نیز از سوی هیأت علمی 
و دیگر کارکنان متخصص در مرکز تحقیقات بالینی 
و معاونت پژوهشی این بیمارستان انجام می شود. 
هم چنین این بیمارستان در حوزه آموزش، مسؤولیت 
تربیت دستیار در رشته های داخلی، عفونی و مغز و 

اعصاب را از سال 1390 داشته است. 
بیمارستان حضرت ولی عصر)عج( 308 تخت مصوب 
و فعال دارد و به عنوان مرکز داخلی، آنکولوژی و 
نورولوژی استان زنجان شناخته می شود. هم چنین 
در این مرکز، خدمات درمانی تخصصی از جمله 
 ،)ENT(پوست، عفونی، جراحی عمومی، ای اِن تی
قلب، چشم، فک و صورت، رادیوتراپی، روان پزشکی 
کلیه،  غدد،  جمله  از  فوق تخصصی  خدمات  و 
گوارش، ریه، روماتولوژی، جراحی شبکیه چشم 
و جراحی پالستیک و ترمیمی به صورت بستری 
علیرضا  دکتر  گفته  به  می شود.  ارایه  سرپایی  و 
و  علوم پزشکی  دانشگاه  درمان  معاون  زراعتچی، 
واحد  به تازگی  زنجان  درمانی  بهداشتی  خدمات 
پرتودرمانی مجهز به دستگاه شتاب دهنده خطی 

در این بیمارستان راه اندازی شده است و به بیماران 
خدمت رسانی می کند. در مجموع، 66 متخصص در 

این بیمارستان حضور دارند.

حدود 70 هزار مراجعه به درمانگاه
درمانگاه های بیمارستان شامل درمانگاه اورولوژی، 
ای اِن تی، اردتوپدی، اطفال، روانپزشکی، آنکولوژی، 
پوست، جراحی عمومی، چشم، داخلی، نورولوژی، 
فوق تخصص های  و  قلب  عفونی،  زایمان،  و  زنان 
عروق،  جراحی  فوق تخصص  ترمیمی،  جراحی 
و  گوارش  غدد،  فوق تخصص  ریه،  روماتولوژی، 
تفرولوژی می شود. درمانگاه طب سنتی نیز در فضای 

جداگانه از این درمانگاه، فعال است. 
در سال 94، حدود 73 هزار بیمار، در سال 95 
نیز   96 سال  آذرماه  تا  و  بیمار    67200 حدود 
حدود 36 هزارنفر در درمانگاه بیمارستان پذیرش 
به  مراجعه  روند کاهشی  درباره علت  او  شده اند. 
گفت:  ولی عصر)عج(،  حضرت  بیمارستان  درمانگاه 
»از اواخر سال 94 نوبت عصر درمانگاه بیمارستان 
از  خارج  در  که  بیمارستان  این  کلینیک ویژه  به 
محیط بیمارستان قرار دارد، منتقل شد. از همین رو 
متخصص های نوبت عصر درمانگاه در کلینیک ویژه 

چند سال پیش با توجه به حجم 
مراجعان اورژانس بیمارستان توسعه 

یافت اما باتوجه به تخصص های 
بیمارستان و ماندگاری باال، باردیگر 

بخش هایی از فضای داخلی 
بیمارستان گرفته شد و به اورژانس 

افزوده شد
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حضور یافتند و به خدمت رسانی پرداختند. اکنون 
ساالنه 70 تا 80 هزار نفر در کلینیک ویژه پذیرش 

می شوند.« 

مركز آنکولوژی استان
یکی  رادیوتراپی  و  هماتولوژی  آنکولوژی،  بخش 
از بخش های مهم و پررفت و آمد این مرکز درمانی 
است. به گفته معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
زنجان، 22 تا 23 درصد از مجموع بیمارانی که 
این  بیماران  از  می کنند  مراجعه  بیمارستان  به 
بخش هستند: »دلیل تعداد باالی بیماران بخش 
مرکز  بیمارستان،  این  که  است  این  آنکولوژی، 
البته  می شود.  شناخته  استان  در  آنکولوژی 
بیمارستان دیگری نیز در شهر ابهر است که شیمی 
درمانی سرپایی در آن انجام می شود اما مرکز اصلی 

بیمارستان ولی عصر)عج( است.« 

ساالنه 7300 جراحی انجام می شود
این بیمارستان یک اتاق عمل دارد. جراحی های چشم، 
جراحی قلب و عروق، جراحی مغز و اعصاب و انواع 
جراحی های داخلی در این بیمارستان انجام می شود. 
به گفته زراعتچی ساالنه 7 هزار تا 7300 جراحی در 

این بیمارستان انجام می شود. 

با  پنج گانه  تفاهم نامه  زمینه  در  اقدامات 
وزارت بهداشت 

قالب  در  بهداشت  وزارت  عمرانی  طرح های 
تفاهم نامه های پنج گانه ای که با دانشگاه های علوم 
پزشکی منعقد کرده است شامل ساخت و توسعه 
توسعه  و  بیمارستان ها، ساخت  ویژه  کلینیک های 
غربالگری  مراکز  احداث  بیمارستان ها،  اورژانس 
راه اندازی  و  زایمانی  بلوک های  احداث  سرطان، 
»بیمارستان  می شوند:  ویژه،  بخش های  توسعه  و 
حضرت ولی عصر)عج( استان زنجان نیز که مشمول 
در  را  فعالیت هایی  است،  بوده  تفاهم نامه  این 

بخش های های پنج گانه داشته است.« 
براساس این تفاهم نامه برنامه ساخت و راه اندازی 
8 واحد ال دی آر یا اتاق تک نفره زایمان طبیعی در 
دستور کار مسؤوالن قرار گرفت. مراحل ساخت و 
ساز و تجهیز این اتاق ها روبه پایان است و تا پایان 
سال 96 به بهره برداری می رسد: »در سال های دور 
در این بیمارستان بخش زنان و زایمان وجود داشت 
اما بعدها به بیمارستان دیگری منتقل شد. اکنون با 
توجه به تعداد فراوان مراجعان در بیمارستان های 
دیگر، احساس نیاز شد که این بخش حتما در این 
اتاق های  بنابراین  باشد.  داشته  وجود  بیمارستان 
تک نفره زایمان طبیعی در بلوک زایمان، با اعتبار 

      تعداد    تخصص

  2 نفرارولوژی 

ENT6 نفر  

  1 متخصصارتوپدی

  1متخصصاطفال 

  2متخصصاعصاب و روان

  3متخصصآنکولوژی 

  3 متخصصپوست 

  2 متخصصجراحی عمومی 

 6 متخصصچشم 

 8 متخصصداخلی 

 4متخصص نورولوژی 

  1متخصصزنان و زایمان 

 4متخصصعفونی 

  1متخصصترمیمی

 1 متخصصجراحی عروق 

 3متخصصروماتولوژی 

 2 متخصصریه 

 4متخصص غدد

  5متخصصکبد و گوارش 

  3متخصصنفرولوژی  

5 متخصصقلب 

66 متخصص جمع متخصصان 

تعداد متخصصان بیمارستان 
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پرداخت شده از سوی وزارت بهداشت، ساخته شد.« 

توسعه بخش های آی سی یو
افزایش بخش های ویژه مورد دیگری  و  گسترش 
است که مشمول این تفاهم نامه می شود. از این رو 
در سال 94 که این تفاهم نامه منعقد شد، بخش های 
آی سی یو در این بیمارستان توسعه پیدا کرد و از 
7 تخت به 19 تخت رسید. هم چنین چهار تخت 
آی سی یو عمومی نیز به این بخش افزوده شد. دکتر 
زراعتچی تأکید کرد که توسعه و بهسازی فضای 
در  هیأت امنا  و حمایت های  با کمک ها  آی سی یو 

بیمارستان، انجام شده است. 

بهره برداری از مرحله نخست اورژانس
اورژانس یکی دیگر از بخش هایی است که مشمول 
تفاهم نامه  پنج گانه می شود. به گفته معاون درمان 
دانشگاه علوم پزشکی زنجان، اورژانس بیمارستان 
حضرت ولیعصر)عج( در حال توسعه و مرحله نخست آن 
آماده بهره برداری است: »مرحله دوم و سوم اورژانس 
از اعتبارات  نیز درحال اجرایی شدن است. بخشی 
راه اندازی فاز دوم و سوم از سوی دانشگاه و بخشی نیز 

از منابع داخلی دانشگاه تأمین شده است.« 
اورژانس بیمارستان حضرت ولی عصر)عج( 25 تخت 

افزوده می شود:  به آن  نیز  دارد و 10 تخت دیگر 
»چند سال پیش با توجه به حجم مراجعان اورژانس 
بیمارستان توسعه یافت اما باتوجه به تخصص های 
بیمارستان و ماندگاری باال، باردیگر بخش هایی از 
فضای داخلی بیمارستان گرفته شد و به اورژانس 

افزوده شد.« 
اورژانس این مرکز درمانی، در سال 94 حدود 89500 
نفر، در سال 95 حدود 86 هزار و 500 نفر و تا پایان 
آذر سال 96 حدود 72 هزار نفر مراجعه کننده داشته 

است. 

ساخت دو مركز غربالگری در بیمارستان
ساخت دو مرکز غربالگری سرطان نیز در تفاهم نامه 
پنج گانه وزارت بهداشت به دانشگاه زنجان اختصاص 
یافت. ساخت یکی از این مراکز در بیمارستان حضرت 
ولی عصر)عج( و دیگری هم به بیمارستان شهرستان 
ابهر واگذار شد. مرکز غربالگری بیمارستان حضرت 
ولی عصر)عج( با 5 مرکز تشخیصی با اعتبارات وزارت 
بهداشت ساخته شده، آماده بهره برداری است. به گفته 
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زنجان، بخشی 
از تجهیزات مورد نیاز این مرکز با یاری نیکوکاران 
خریداری می شود و بخشی از آن نیز از سوی وزارت خانه 
تأمین می شود: »این مرکز غربالگری شامل پنج مرکز 
تشخیصی، یک دستگاه ماموگرافی، یک سونوگرافی 
بیوپسی و دو کلونوسکوپی می شود. از آنجا که بخشی 
از مراجعان این مرکز خانم های مبتال به سرطان سینه 
عمومی  جراح  متخصص  یک  با  به تازگی  هستند، 
خانم، قراردادی منعقد شده است تا مراجعه کنندگان 

احساس آرامش بیشتری داشته باشند.« 
دکتر زراعتچی از ساخت و راه اندازی یک ساختمان 
جدید برای بخش آنکولوژی خبر داد: »این ساختمان 
در سه طبقه ساخته خواهد شد. موافقت ساخت 
از وزارت بهداشت دریافت شده است و در صورت 
راه اندازی 110 تخت جدید مخصوص آنکولوژی به 

بیمارستان افزوده می شود.« 

پوشش هزینه های درمان بیماران سرطانی 
بیشتر  ولی عصر)عج(  حضرت  بیمارستان  در 
اجرا شده  نظام سالمت  تحول  برنامه های طرح 
تحول  طرح  بسته  مهم ترین  و  نخستین  است. 
بستری  بیماران  پرداخت  کاهش  نظام سالمت، 
است که این بیمارستان مشمول این بسته است: 
این  در  سرطانی  بیماران  حضور  به  توجه  »با 

 تاریخچه  بیمارستان 

حضرت  پزشکی  مجتمع  ساخت  عملیات 
ولی عصر)عج( استان زنجان، در سال 1364 آغاز 
شد. سرانجام این مرکز درمانی در سال 1378 
رییس جمهور  سیدمحمدخاتمی  سوی  از 
راه اندازی  افتتاح شد.  هزینه ساخت و  وقت، 
این مرکز از طریق جذب کمک های مردمی به 
واسطه تشکیل هیأت امنای خیریه و هم چنین 
حمایت های دانشگاه علوم پزشکی زنجان تأمین 
ولی عصر)عج(  حضرت  بیمارستان  است.  شده 
تنها بیمارستان استان زنجان است که به روش 
هیأت امنایی اداره می شود. ارایه خدمات درمانی، 
نیروهای  آموزش  توان بخشی،  تشخیصی، 
پزشکی، پیراپزشکی و پژوهش با بهترین کیفیت 
و سالمت  تأمین سالمت جسمی  راستای  در 
روحی و روانی بیماران مهم ترین فلسفه وجودی 

این مرکز است.

تخصص های بیمارستان 

داخلی 

آنکولوژی 

نفرولوژی 

ENT

عفونی

قلب و عروق 

اعصاب و روان

پوست

جراحی عمومی 

چشم 

غدد

گوارش 

ریه 

روماتولوژی 

جراحی فک و صورت 

پرتو درمانی

جراحی پالستیک و ترمیمی
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این  حوزه  در  ما  پوشش  مهم ترین  بیمارستان، 
بسته برای بیماران سرطانی است. این بیماران 
با پرداخت کم ترین هزینه مراحل درمان خود در 
این بیمارستان را می گذرانند. از همین رو مصرف 
باال  بیمارستان  این  در  شیمی درمانی  داروهای 
وجود  این  با  دارد.  هم  باالیی  هزینه  که  است 

هزینه این بیماران پوشش داده می شود.« 
حضور پزشکان مقیم در بیمارستان ها، بسته دیگر 
طرح تحول است. با بازنگری وزارت بهداشت بر روی 
این بسته، برخی از بیمارستان ها از شمول این برنامه 
خارج شدند اما به گفته معاون درمان دانشگاه علوم 
پزشکی زنجان، با توجه به این که این بیمارستان از 
بیمارستان های دارای کد 724 است، موظف به حضور 
متخصص نورولوژی است. طب اورژانس نیز به صورت 

مقیم حضور دارد. 

اقدامات در زمینه هتلینگ هم چنان ادامه 
دارد

که  است  هتلینگ  تحول  برنامه  نیز  دیگر  بسته 
مرکز  این  در  بسته  این  از  زراعتچی  گفته  به 
اعتبارات  و  است  شده  استفاده  بسیار  درمانی 
»بازسازی  است:  گرفته  تعلق  آن  به  نیز  خوبی 
جمله  از  بیمارستان  از  بخش هایی  به سازی  و 
و  بهداشتی  سرویس های  حمام ها،  بیمار،  اتاق 
سامانه های  تعویض  بیمارستان،  آسانسورهای 
چیلر  دستگاه  دو  خرید  بیمارستان،  کشی  لوله 
بسته  این  قالب  در  که  بود  اقداماتی  جمله  از 
انجام شد. البته هنوز جای کار وجود دارد و با 
تخصیص اعتبار از سوی وزارتخانه این اقدامات 
هم چنان ادامه خواهد داشت. افزون بر این در 
این بیمارستان از کمک های هیأت امنا نیز برای 

توسعه و بازسازی استفاده می شود.«

 بسته ترویج زایمان طبیعی در بیمارستان 
اجرا خواهد شد 

بسته دیگر طرح تحول، برنامه ارتقای کیفیت ویزیت 
است که این بسته تا اول دی ماه که مورد بازنگری 
قرار گرفت در این بیمارستان اجرا می شد. هم چنین 
در برنامه ترویج زایمان طبیعی پیش از این به دلیل 
این که این بخش در بیمارستان وجود نداشت، این 
بیمارستان مشمول این بسته نبود: »با راه اندازی بلوک 
زایمان این بسته نیز در بیمارستان اجرا می  شود. از این 
پس بیمارانی که زایمان طبیعی انجام دهند از خدمات 

رایگان برخوردار می شوند.« 

بیمارستان با كمبود تجهیزات روبه رو است 
دستگاه  شامل   بیمارستان  سرمایه ای  تجهیزات 
سه  اسپیرال،  سی تی اسکن   ،)ENG( ای اِن جی 
اکوکاردیگرافی،  دستگاه  سه  اندوسکوپی،  دستگاه 
خطی،  شتاب دهنده  سونوگرافی،  دستگاه  شش 

دستگاه دستگاه او سی تی و ماموگرافی می شود. 
این که  بیان  با  زنجان  دانشگاه  درمان  معاون 
دیگر  همانند  نیز  ولی عصر)عج(  بیمارستان حضرت 
نیرو  و  تجهیزات  کمبود  با  بیمارستان های کشور 

مجتمع پزشکی حضرت ولیعصر)عج(   نام مرکز 

1364 سال ساخت 

1378 سال افتتاح 

308 تخت تعداد تخت مصول و فعال 

230000 متر مربع مساحت 

  30000 متر مربع زیربنا 

 36000 نفر تا آذرماه سال 96  درمانگاه صبح 

 بین 70 تا 80 هزار نفر به صورت ساالنه کلینیک ویژه 

7 هزار تا 7300 جراحی در سال تعداد عمل جراحی 

72 هزار نفر تا آذرماه سال 96اورژانس 

رو به رو است، گفت: »در حوزه نیروی درمانی، بالینی و 
تجهیزات تکمیلی، کمبودهایی داریم. برای نمونه در 
حوزه تجهیزات پزشکی به یک دستگاه آنژیوگرافی 
نیاز بود که در مرحله خریداری قرار دارد. هم چنین 
به دستگاه سی تی اسکن دوم  و دستگاه گاماکمرا 
برای بخش پزشکی هسته ای نیاز داریم. برای تکمیل 
از  برخی  به  نیز  زایمان  بلوک  و  غربالگری  بخش 

تجهیزات تکمیلی نیازمندیم.«

بیمارستان برتر كشور در حوزه كد 724
بیمارستان حضرت ولی عصر)عج(، از بیمارستان های 
کد 724 در کشور است. این مرکز درمانی در میان 
دیگر بیمارستان های کشور در این زمینه رتبه نخست 
را دریافت کرده است: »این کد در مورد بیمارانی است 
که دچار سکته مغزی شده اند. برنامه های آموزشی از 
سوی متخصصان و اعضای هیأت علمی گروه نورولوژی 
به تکنسین های اورژانس پیش بیمارستانی، پرستاران 
و متخصصان طب اورژانس و پزشکان عمومی داده 
شده است. هم چنین این برنامه های آموزشی برای 
بیمارستان های دیگر استان برگزار می شود. از سال 
1394 تاکنون، 378 بیمار پوشش داده شده اند و این 
بیماران در مدت زمان 24 تا 48 ساعت توانسته اند به 

زندگی عادی خود بازگردند.« 

بیمارستان جدید ساخته می شود
او درباره برنامه های آینده بیمارستان برای گسترش 
بیمارستان  »هیأت امنای  گفت:  آن  فعالیت های 
برای ساخت یک  در حال پیگیری دریافت مجوز 
بیمارستان جدید در همین فضای کنونی بیمارستان 
است. این بیمارستان با 400 تخت جدید ساخته 
بیمارستان  مکمل  آن  فعالیت های  و  شد  خواهد 

حضرت ولی عصر)عج( خواهد بود.« 

آمار مراجعان به بیمارستان اطالعات کلی بیمارستان 

بیمارستان حضرت ولی عصر)عج(، از 
بیمارستان های کد 724 در کشور 

است. این مرکز درمانی در میان دیگر 
بیمارستان های کشور در این زمینه 
رتبه نخست را دریافت کرده است
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سرم درمانی بهتر است به تفکیک برای خانم ها و آقایان در نظر گرفته شود یعنی 
حداقل تعداد تخت برای سرم درمانی 2 تخت است. در اورژانس های با پذیرش 
باالی 60 هزار بیمار در سال پیشنهاد می شود که یک تخت سرم درمانی، جهت 

اطفال در نظر گرفته شود.
از آنجا که برخی بیماران بهره بردار از خدمات این اتاق، ممکن است با ویلچر یا 
برانکار به اتاق منتقل شوند باید به این نکته توجه شود که شرایط عبور و مرور ویلچر 
و برانکار به داخل این اتاق فراهم شود. هم چنین با توجه به این که تعداد زیادی از 
بیمارانی که به این فضا ارجاع می شوند بیمارانی هستند که پس از انجام مصاحبه 
و معاینه در اتاق های معاینه به این فضا هدایت می شوند بهتر است این فضا در 

نزدیکی اتاق های معاینه در نظر گرفته شود.
فضای اختصاص داده شده به هر تخت سرم درمانی باید برای حفظ حریم شخصی 
بیماران به شکلی مانند استفاده از پرده یا پارتیشن محصور شود. هم چنین برای 

انعطاف پذیری در پذیرش بیماران بهتر است جداسازی فضاها در عین حفظ 
محرمیت برای آقایان و خانم ها، امکان استفاده در مواقع لزوم برای هر دو جنسیت 
را داشته باشد. از تجهیزات موردنیاز این فضا می توان به تخت معاینه، پایه سرم 
)دیواری/سقفی/متصل به تخت/سیار(، خروجی اکسیژن، خروجی وکیوم، فلومتر 
اکسیژن دیواری همراه با آداپتور، ساکشن دیواری، تک پله پای تخت، پرده دور 

تخت با ریل سقفی اشاره کرد.
برای رعایت اصول مربوط به مدیریت عفونت در این اتاق  باید یک روشویی به همراه 
متعلقات مربوطه هم چون جای صابون مایع، دیسپنسر ضدعفونی دست و ... 

جانمایی شود.

اتاق پانسمان وتزریقات
بیمارانی که به دلیل جراحت های سطحی به اورژانس بیمارستان مراجعه می کنند 

بهروزمحمديپور

اتاق سرم درمانی
در حوزه سرپایی برای بیماران سطح 4 و 5 تریاژ استفاده از اتاق برای بیماران بسیار متداول و قابل توجه است. خدمات سرم درمانی در مواردی هم چون 
جبران کمبود مایعات و امالح بدن، تنظیم فشارخون، تامین نیروی ازدست رفته بیمار، کمک به کاهش تب، کمک به تسکین درد، کمک به دفع سموم و  
مانند این ها برای بیماران سرپایی به کار می رود. با توجه به زمان بر بودن فرآیند سرم درمانی بهترین فضا برای اتاق سرم درمانی فضایی به دور از ازدحام و 
رفت وآمدهای حوزه سرپایی اورژانس است. یکی از مزیت های داشتن تخت سرم درمانی به تعداد کافی در اورژانس، جلوگیری از ارجاع بیماران نیازمند 
به تزریق سرم به بخش بستری اورژانس و اشغال تخت های اورژانس است که سهم به سزایی در کاهش اشغال تخت های تحت نظر و فوریت اورژانس دارد 

و سبب می شود بیماران نیازمند به تخت، دچار مشکل نشوند و به نوعی از ازدحام و شلوغی فضاهای فوریت و تحت نظر کاسته  شود.
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و نیازمند انجام خدمات پانسمان اولیه یا مجدد هستند یا بیمارانی که نیاز به 
تزریق وریدی پس از انجام معاینات در اورژانس دارند در اتاق پانسمان و تزریقات 
تحت مداوا قرار می گیرند. باید این نکته مدنظر باشد که بیمارانی که از خارج از 
بیمارستان برای تزریقات به بیمارستان مراجعه می کنند، برای انجام تزریقات به 
درمانگاه هدایت می شوند. ساخت اتاق پانسمان و تزریقات در تمامی اورژانس های 
الزامی است. هم چنین ساخت اتاق های جداگانه برای خانم ها و آقایان با حداقل 
یک تخت از الزامات طراحی بخش اورژانس است. در صورتی که اورژانس مورد نظر 
دارای پذیرش بیش از 60 هزار بیمار در سال باشد برای هر اتاق حداقل باید 2 تخت 

در نظر گرفته شود.
بهتر است فضایی برای استقرار مسؤول تزریقات در اتاق تزریقات در نظر گرفته 
شود در غیر این صورت  باید در نزدیک ترین مکان ممکن برای مسؤول تزریقات 

فضای در نظر گرفته شود.
جانمایی این اتاق بهتر است به شکلی انجام شود که بیمار بدون نیاز به ورودی به 
فضاهای اصلی حوزه سرپایی به آن دسترسی داشته باشد، در نزدیکی ورود به حوزه 
سرپایی می توان فضای مناسبی به این اتاق اختصاص داد؛ به این صورت بیمار پس 
از انجام تزریقات یا پانسمان از اروژانس خارج می شود و کم ترین تردد را در فضاهای 
درمانی اورژانس خواهد داشت. هم چنین در ساعات تعطیلی درمانگاه این اتاق به 

تزریقاتی که از خارج از بیمارستان وارد می شوند پاسخگو است.
در این اتاق نیز مانند بسیار از فضاهای دیگر بیمارستان امکان ورود بیمار با ویلچیر 
یا برانکار وجود دارد بنابراین در نظر داشتن امکان ورود و گردش برانکار در این اتاق 
نیز از الزامات طراحی این اتاق است. از جمله تجهیزات این اتاق می توان به تخت 
معاینه، خروجی اکسیژن، خروجی وکیوم، چراغ معاینه، ترالی پانسمان، تک پله 
پای تخت، پایه سرم و پرده دور تخت اشاره کرد. در صورتی که فضای استقرار 
مسؤول نیز در این اتاق در نظر گرفته می شود  باید تجهیزات مربوطه شامل میز، 

رایانه و دیگر ملحقات برای وی در نظر گرفته شود.

در این اتاق نیز برای رعایت اصول مربوط به مدیریت عفونت باید یک روشویی 
به همراه متعلقات مربوطه هم چون جای صابون مایع، دیسپنسر ضد عفونی دست 

و ... در نظر گرفته شود.
 

اتاق نوار قلب
قدم اول برای بیماران مشکوک به ناراحتی قلبی، گرفتن نوار قلبی برای تشخیص 
وضعیت قلبی این دسته از بیماران است. با توجه به زمان انجام فرآیند، تامین حریم 
شخصی بیماران و ... در نظر گرفتن اتاق جداگانه برای انجام نوار قلبی در حوزه 

سرپایی اورژانس الزم است.
تعداد تخت موردنیاز برای این اتاق یک تخت برای پذیرش سالیانه اورژانس تا 60 
هزار بیمار است و برای پذیرش بیش از این تعداد، حداقل دو تخت است. البته در 
پذیرش های سالیانه کمتر از 10 پذیرش در سال برای محدود بودن مراجعات در 
نظر گرفتن اتاق مجزا الزامی نیست و تهیه دستگاه الکتروکاردیوگرافی در یکی از 
مطب ها  به این نیاز پاسخ می دهد. با توجه به این که به احتمال زیاد بیمار پس از 
انجام معاینه و مصاحبه در یکی از اتاق های معاینه به این اتاق فرستاده می شود بهتر 
است این اتاق در نزدیکی اتاق های معاینه و به دور از شلوغی و ازدحام باشد. آرامش 
بیمار در هنگام انجام فرآیند گرفتن نوار قلب تاثیر به سزایی بر نتیجه دارد بنابراین 

این فرآیند باید در آرامش بیمار و با حفظ حریم شخصی بیمار به انجام برسد.
عبور مرور با ویلچیر یا برانکار به این اتاق باید به راحتی امکان پذیر باشد. استفاده از 
پرده یا جداکننده سبک یا ... برای زمان انجام عملیات الکتروکاردیوگرافی الزامی 
است تا بیمار استرسی از رفت وآمد یا باز شدن در اتاق نداشته باشد. بهتر است این 
اتاق دارای دو قسمت باشد که در یک قسمت ورودی و فضای پرستاری و ثبت 
اطالعات باشد و درقسمت دیگر فضای نوار قلب باشد. با توجه به این که دسترسی 
به بیمار از یک طرف کفایت می کند در قسمت نوار قلب می توان تخت را کنار دیوار 

جانمایی کرد.
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 هم چنین با توجه به نوع انجام فرآیند تعبیه دو تخت و استفاده از پرده مناسب 
نیست و باید برای هر تخت اتاق مجزا در نظر گرفت.

تعبیه روشویی بیمارستانی برای شست وشو دست پیش و پس از انجام فعالیت های 
مربوطه در این اتاق الزم است. به دلیل پاشیدن قطرات آب و وجود رطوبت در 
اطراف فضای روشویی، بر روی دیوار در قسمت نصب روشویی باید تمهیدات الزم 

صورت پذیرد.
ازجمله تجهیزات موردنیاز این بخش می توان به تخت معاینه، خروجی اکسیژن، 
خروجی وکیوم، ساکشن دیواری، فلومتر اکسیژن دیواری همراه با آداپتور، دستگاه 
الکتروکاردیوگراف، ترالی دستگاه الکتروکرادیوگراف، تک پله پای تخت و پایه سرم 
اشاره کرد. هم چنین در قسمت ورودی و فضای پرستار باید امکانای هم چون میز 

کار و تجهیزات اداری در نظر گرفته شود.

اتاق احیا قلبی - تنفسی
سطح یک تریاژ شامل بدحال ترین بیمارانی است که به مشکالت و اختالالت 
قلبی ریوی دچار شده اند. این نوع از بیماران ممکن است به وسیله آمبوالنس 
یا خودرو شخصی به اورژانس منتقل شوند. در صورتی که بیمار با آمبوالنس به 
بیمارستان منتقل شود تریاژ پیش بیمارستانی در داخل آمبوالنس صورت گرفته 
است و در بیشتر موارد مستقیم به اتاق احیا منتقل می شود در غیر این صورت 
تریاژ توسط پرستار تریاژ انجام می شود و به صورت مستقیم به اتاق احیا منتقل 
می شود. بیماران سطح یک تریاژ در صورتی که به موقع در این اتاق حضور یابند، 

به واسطه تجهیزات پزشکی مربوطه و به کمک گروه پزشکی و پرستاری ویژه 
خدمات احیا، بخت زیادی برای ادامه زندگی خود خواهند داشت. در واقع فاصله 
مرگ و زندگی برای چنین بیمارانی در اندازه ثانیه ها است و از این رو این اتاق نقشی 
تعیین کننده در ارایه خدمات اورژانسی دارد. از این رو شیوه طراحی و برنامه ریزی 
فضای داخلی آن برای ارایه خدمات اورژانسی بسیار مهم است و دسترسی مناسب 
و موقعیت سنجی آن بسیار اهمیت دارد. فرآیند احیا بیماران در این اتاق، ممکن 
است تا دو ساعت به طول انجامد، پس از آن بیمار به منظور بررسی بیشتر و تعیین 
تکلیف، به فضاهای حاد 1 یا حاد 2 منتقل می شود. البته در مواردی هم ممکن 
است بیمار به یکی از بخش های دیگر بیمارستان هم چون بخش اعمال جراحی، 
بخش مراقبت های ویژه، بخش تصویربرداری پزشکی و دیگر بخش ها منتقل شود 
تا خدمات موردنیاز به او ارایه شود. هم چنین در صورت فوت بیمار، جسد را با رعایت 
مالحظات به بخش مورگ بیمارستان انتقال می دهند. در مواردی ممکن است به 
دلیل وخیم بودن وضعیت عالئم حیاتی زن باردار، امکان انتقال وی به بخش زایمان 
برای انجام زایمان وجود نداشته باشد و یا این که انتقال آن سبب به خطر افتادن 
سالمت مادر یا نوزاد شود. در این حالت مادر را به اتاق احیا منتقل می کنند و با 
فراخوان متخصص زنان و زایمان و تمهیدات الزم، ضمن مدیریت وضعیت حیاتی 
مادر و نوزاد به اجبار زایمان را در این اتاق انجام می دهند. الزم به توضیح است در 
صورت نیاز به انجام عمل سزارین، این کار در بخش اورژانس امکان پذیر نیست و 
بیمار باید به بخش اعمال جراحی منتقل شود. در ادامه به ویژگی های خاص این 

اتاق پرداخته خواهد شد.

تخت معاینه 1

صندلی ثابت بدون دسته2

تک پله پای تخت3

خروجی اکسیژن4

فلومتر اکسیژن دیواری5

خروجی وکیوم6

ساکشن دیواری7

پرده8

میز کار اداری9

رایانه و ملحقات10

تلفن11

الکتروکاردیوگراف12

روشویی13

تابوره14

2.10 0.90

4.80

0.90

0.90

3.00

0.90

1

2

34

5

6

7

8

9
10

11

12

13

14

اتاق احیا دارای یک درنمونه پالن اتاق تزریقات

اتاق احیا دارای دو در

4.00

4.00

0.700.70

0.700.70

0.700.70

ورود

اتاق احیا

خروج

دسترسی به فضاهای
حوزه فوریت

ورود حوزه فوریت
)قابل کنترل(

0.70

0.70

4.00

4.00

0.700.70

اتاق احیا
ورود و
خروج

ورود حوزه فوریت
)قابل کنترل(

دسترسی به فضاهای
حوزه فوریت



49  /www.sanatdarman.ir 

مقاله

موقعیت قرارگیری این اتاق باید در کوتاه ترین و مستقیم ترین مسیر از ورودی 
اورژانس باشد و بیشتر فاصله مجاز از ورودی اورژانس تا این اتاق 10 متر است. این 
اتاق بهتر است ارتباط نزدیک و مناسبی با اتاق عمل اوژانس داشته باشد تا در مواقع 
ضرروت امکان انتقال بیمار به اتاق عمل فراهم باشد. هم چنین ارتباط مناسبی بین 
اتاق احیا و فضاهای حاد 1 و حاد 2 اورژانس باید برقرار باشد تا در صورت نیاز بیماران 

این حوزه انتقال اتاق احیا قلبی ریوی در کمترین زمان ممکن امکان پذیر باشد.
اتاق احیا بهتر است دارای دو در باشد که یک در به عنوان ورود بیمار و در دوم 
به عنوان خروج بیمار و ورود کارکنان درمانی باشد. مهم ترین مزیت داشتن دو در 
برای این اتاق آن است که انتقال بیمار متوفی به سردخانه بدون ایجاد تشویش و 
نگرانی در میان افراد حاضر در فضای عمومی و به دور از چشم خانواده انجام خواهد 

شد. البته در صورت محدودیت ایرادی به داشتن تنها یک در ورود وجود ندارد.
در اورژانس های باالی 30 هزار پذیرش سالیانه، 2 اتاق عمل در بخش اورژانس 
برنامه ریزی می شود که یکی از آن ها برای انجام عملیات ساده و دیگری برای انجام 
عملیات پیچیده استفاده می شود. در این زمینه برای انتقال سریع بیماران از اتاق 

احیا به اتاق عمل سرپایی، می توان دسترسی داخلی میان دو فضا تامین کرد. 
 در صورت برنامه ریزی و نیاز به تعداد متعدد تخت های احیا برای استفاده بهینه از 
نیروی انسانی و تجهیزات تمامی تخت ها در یک اتاق قرار می گیرند و استفاده از چند 
اتاق برای احیا توصیه نمی شود. بهتر است در صورت برنامه ریزی تعداد تخت های 
متعدد برای یک اتاق احیا قلبی ریوی تنها یک تخت ثابت برای اتاق پیش بینی شود 
و دیگر فضا برای قرارگیری برانکار در نظر گرفته شوند. داشتن فضای الزم برای احیا 
بر روی برانکار کمک خواهد کرد تا در صورت ورود بیمار با آمبوالنس یا انتقال از 
فضاهای حاد به این اتاق بدون جابه جایی و در کم ترین زمان مممکن عملیات احیا 
آغاز شود.برای انجام راحت فرآیند احیا فاصله لبه باالیی تخت از هر مانع ثابت برای 
استقرار متخصص بیهوشی 1 متر باید در نظر گرفته شود. هم چنین فاصله جانبی 
تخت تا هر مانع ثابت در طرفین تخت باید 1.2 متر باشد. فاصله لبه پایینی تخت 
از پرده نیز 0.9 متر در نظر گرفته می شود. تجهیزاتی که به صورت مشترک در اتاق 
استفاده خواهند شد باید در فضایی مشترک به راحتی در دسترس تمامی تخت ها 
باشند. از جمله تجهیزات مشترک می توان به ترالی اورژانس )به ازای هر دو تخت 
یک ترالی(، ترالی پانسمان، دستگاه ونیتالتور، دستگاه پالس اکسیمتر، دستگاه 

الکتروکاردیوگرفی، دستگاه ساکشن و... اشاره کرد.
خارج از فضای اختصاصی هر تخت و در قسمت مشترک اتاق باید فضایی به عرض 
خالص 1.5 متر برای تردد و نقل وانتقال آسان و سریع برانکار بیمار و دیگر تجهیزات 

فراهم شود.
بر باالی هر تخت احیا، نمایشگر عالئم حیاتی با ملحقات و هم چنین کنسول 
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اسکراب

استریل فرعی

دیواری برای تعبیه تجهیزات، خروجی گازهای طبی، پریز برق و ... باید پیش بینی 
شود. برای آسانی دسترسی به این موارد، استفاده از ستون سقفی بر کنسول 
معاینه،  تجهیزات سقفی هم چون چراغ  تخت،  فضای  در هر  دارد.  ارجحیت 
رادیوگرافی سقفی )در صورت پیش بینی(، پرده سقفی و آویزهای سرم باید طوری 
جانمایی شوند که تداخلی در عملکرد آن ها پدید نیاید. تمامی لوازم و تجهیزات 
موردنیاز برای فرآیند احیا باید داخل اتاق احیاء نگهداری شوند. با توجه به این که 
در بیمارستان ها، سامانه اطالعات بیمارستانی به کار گرفته می شود فضایی در 
اتاق احیا برای گزارش نویسی و کار با رایانه باید در نظر گرفته شود. به مانند دیگر 
اتاق های بخش اورژانس، ساخت یک عدد روشویی برای مدیریت عفونت از طریق 
شست وشو و ضدعفونی کردن دست در این اتاق الزامی است. قفسه هایی نگهداری 
انوع ست ها، وسایل مصرفی پزشکی، داروها، تجهیزات کوچک باید در اتاق تعبیه 
شوند. این قفسه ها به همراه روشویی، ترالی پانسمان و ترالی اورژانس نقش یک اتاق 
دارو و کار تمیز کوچک را داخل اتاق و به صورت محلی ایفا می کند. برای جلوگیری 
از تجمع آلودگی در زیر کمدها و آسانی نظافت فضا، مناسب است این قفسه ها در 
ارتفاع 0.2 متر از کف تمام شده بر روی دیوار نصب شوند؛ این فاصله از زنگ زدگی و 
خراب شدن پایینی قفسه یا کمد نیز جلوگیری می کند. ارتباط تلفنی و اینترکام از 
نظر ارتباطی برای این اتاق باید پیش بینی شود تا در صورت نیاز به برقراری ارتباط 
با اتاق تصویربرداری، سی تی اسکن، بخش مراقبت های ویژه، بخش جراحی، بانک 

خون و ... این ارتباط به راحتی و بلی درنگ صورت پذیرد.
مرجع : استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن
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راهنام
هامیش ساالنه انجمن پزشکان کودکان ایران

چهارمین کنگره بین املللی رسطان های دستگاه گوارش

چهل ودومین کنگره ساالنه جامعه جراحان ایران

دومین منایشگاه وکنفرانس بین املللی دندان پزشکی ایتالیا

منایشگاه بین املللی تجهیزات پزشکی ورزشی خاورمیانه 
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چهارمین کنگره بین المللی سرطان های دستگاه گوارش از سوی مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی از پنجم تا هفتم اردیبهشت ماه سال 97 در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می شود. 

اپیدمیولوژی سرطان های دستگاه گوارش، اتیولوژی، عوامل خطر، بیولوژی مولکولی و ژنتیک، تغذیه و سرطان، 
پیشگیری و تشخیص زودرس، تازه های تشخیص و مرحله بندی، تازه های درمانی و اقدامات جراحی کم تهاجمی، 
مسائل روانی و سالمت معنوی در سرطان های دستگاه گوارش، مسائل حمایتی تسکینی در سرطان های دستگاه 
گوارش و طب مکمل و سنتی و سرطان های دستگاه گوارش از محورهای برگزاری چهارمین کنگره بین المللی 

سرطان های دستگاه گوارش است. 
www.igcc.sbmu.ac.ir

همایش ساالنه انجمن پزشکان کودکان ایران از چهارم تا هفتم اردیبهشت ماه سال 97 از سوی انجمن پزشکان 
کودکان ایران و با همکاری بیمارستان مرکز طبی کودکان در مرکز طبی کودکان تهران برگزار می شود. 

افزایش دانش و اطالعات متخصصان کودکان، ارایه روش های جدید تشخیصی و درمانی در رشته های مختلف 
کودکان و نیز بحث و تبادل نظر میان استادان سراسر ایران و متخصصان خارج کشور از اهداف برپایی این همایش 
است. در این همایش درمان های جدید رشته های تخصصی کودکان شامل نوزادان، عفونی، اعصاب، گوارش، 
روماتولوژی، قلب، کلیه، روان پزشکی، ریه، جراحی و خون از سوی متخصصان این رشته ها ارایه می شود. هم زمان با 

برگزاری این همایش سی و نهمین مراسم بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب نیز برگزار خواهد شد.
www.irpediatrics.com

دومین کنگره بین المللی هماتولوژی و هماتوپاتولوژی از دوازدهم تا چهاردهم اردیبهشت ماه سال 97 از سوی 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان فارس در هتل بزرگ شیراز برگزار می شود. 

از محورهای برگزاری دومین کنگره بین المللی هماتولوژی و  لنفوپرولیفراتیو و اختالالت سلولی پالسما 
هماتوپاتولوژی است. هدف از برگزاری این کنگره ارایه به روزترین دستاوردهای علمی در این حوزه ها است. 

www.ichh2018.ir

 چهارمین کنگره بین المللی تولیدمثل از پنجم تا هفتم اردیبهشت ماه سال 97 از سوی  انجمن علمی جنین شناسی 
و بیولوژی تولیدمثل ایران و دانشگاه علوم پزشکی ایران در مرکز همایش های رازی تهران برگزار می شود. 

جهت گیری کنگره به سمت طرح و بحث چالش های موضوعی مطرح در حوزه های مختلف علوم تولیدمثل از جمله 
اندومتریوز، پی سی اُاس)PCOs (، شکست مکرر النه گزینی، کلونینگ در علوم دامی، بیومارکرها در طب تولیدمثل، 
فناوری های جدید در جنین شناسی و هم چنین چالش های موجود در انجام اهدا است. هم زمان با برگزاری کنگره، 
جشنواره برترین های حوزه تولیدمثل با موضوع انتخاب و معرفی پیشکسوتان و دانشمندان برتر، پایان نامه ها و 
مقاالت برتر، هم چنین جشنواره تکتا با موضوع انتخاب بهترین عکس، نقاشی، پوستر و کاریکاتور علمی و هنری در 

زمینه تولیدمثل برگزار خواهد شد. 
www.irciran.com

چهارمین كنگره بین المللی سرطان های دستگاه گوارش
5 تا 7 اردیبهشت 

همایش ساالنه انجمن پزشکان كودكان ایران
4 تا 7 اردیبهشت 

دومین كنگره بین المللی هماتولوژی و هماتوپاتولوژی 
12 تا 14 اردیبهشت 

چهارمین كنگره بین المللی تولیدمثل
5 تا 7 اردیبهشت
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بیست وچهارمین سمینار ساالنه فارابی سیزدهم و چهاردهم اردیبهشت ماه سال 97 از سوی گروه چشم پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران و مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی تهران در پژوهشگاه صنعت نفت تهران 
برگزار می شود.  کنگره ساالنه فارابی، با هدف ارایه تازه های چشم پزشکی برگزار می شود. سگمان قدامی، سگمان 
خلفی، استرابیسم و نوروافتالمولوژی، گلوکوم، پالستیک و ترمیمی چشم، بیهوشی و اپتومتری محورهای برگزاری 

این کنگره است. 
www.fham.org

بیست وچهارمین سمینار ساالنه فارابی 
13 تا 14 اردیبهشت 

بیست ونهمین کنگره ساالنه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران از یازدهم تا چهاردهم اردیبهشت ماه سال 97 از 
سوی جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در مرکز همایش های رازی تهران برگزار می شود. 

گوارش، قلب وعروق، کلیه، عفونی، روماتولوژی، غدد، خون، ریه، نورولوژی و روان پزشکی از موضوعات مورد بحث در 
کنگره ساالنه جامعه پزشکان متخصصان داخلی ایران است. این کنگره با هدف تبادل نظرات حرفه ای و صنفی برای 

ارایه دستاوردهای علمی و تحقیقاتی برگزار خواهد شد. 
www.dakheli.org

بیست ونهمین كنگره ساالنه جامعه پزشکان متخصص 
داخلی ایران

11 تا 14 اردیبهشت

چهل ودومین کنگره ساالنه جامعه جراحان ایران از شانزدهم تا بیستم اردیبهشت ماه سال 97 از سوی جامعه جراحان 
ایران در مرکز همایش های رازی تهران برگزار می شود. 

جراحی عمومی، جراحی زنان وزایمان، جرای مغزواعصاب، جراحی کلیه و مجاری ادراری، جراحی پالستیک، 
ترمیمی و زیبایی، جراحی ارتوپدی، جراحی کودکان، جراحی توراکس، جراحی قلب، جراحی عروق، جراحی 
آندوسکوپیک، جراحی چشم، پیوند اعضا، جراحی گوش، گلو و بینی، جراحی دست، رادیوتراپوتیک آنکولوژی، 

رادیولوژی، بیهوشی و رانیماسیون از محورهای برگزاری کنگره ساالنه جامعه جراحان ایران است. 
www.iraos.org

چهل ودومین كنگره ساالنه جامعه جراحان ایران
16 تا20 اردیبهشت

بیست وششمین كنگره ساالنه انجمن جراحان كودكان ایران
16 تا20 اردیبهشت

بیست وششمین کنگره ساالنه انجمن جراحان کودکان ایران از شانزدهم تا بیستم اردیبهشت ماه سال 97 از سوی 
انجمن جراحان کودکان ایران، مرکز تحقیقات جراحی کودکان شهید بهشتی در مرکز همایش های رازی تهران 
برگزار می شود. آنومالی های تکاملی آنورکتال و کولورکتال در کودکان، بیماری های آنورکتال و کولورکتال در 
کودکان، بی اختیاری در کودکان، پولیپ و بدخیمی کولورکتال در کودکان، بیماری های التهابی کولورکتال در 
کودکان و پرستاری در بیماری های کولورکتال در کودکان از محورهای برگزاری کنگره ساالنه انجمن جراحان 

کودکان ایران است. 
www.irsps.org
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 دومین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی دندان پزشکی ایتالیا )Dentistry( در تاریخ 7 تا 9 می، سال 2018 
)17 تا 19 اردیبهشت( در رم، ایتالیا برگزار می شود. رویداد دندان پزشکی سال 2018 قصد دارد که سالمت دندان ها 
از طریق آموزش عمومی و هم چنین آموزش مداوم دندان پزشکان، پرستاران، تکنسین های دندان پزشکی بهبود 
ببخشد و متخصصان بهداشت حرفه ای را به منظور ارتقاء استاندارد مراقبت های بهداشتی، اقدامات پیشگیری 
ایمن و موثر از بیماری برای بهبود کلی سالمت دندان در کشورمتحد کند. در این نمایشگاه گشتره ای از تجهیزات 

و ابزار دندان پزشکی، ایمپلنت ها و مواد دندانی به نمایش گذاشته می شود.
www.dental.madridge.com

دومین نمایشگاه وكنفرانس بین المللی دندان پزشکی 
ایتالیا

Dentistry 2018 / 17 تا 19 اردیبهشت

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و ابزار پزشکی هنگ کنگ )Hktdc 2018( یک رویداد سه روزه است که از هفتم تا 
نهم می 2018 )17 تا 19 اردیبهشت( در مرکز نمایشگاه و کنفرانس وان چای، چین )هنگ کنگ S.A.R( برگزار 
می شود. این رویداد فرصتی برای تولیدکننده ها فراهم می کند تا محصوالت خود را به تولیدکننده های دارویی و 

مراکز تجهیزات پزشکی و بیمارستان ها ارایه کنند. 
www.m.hktdc.com

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و ابزار پزشکی هنگ كنگ
Hktdc 2018   / 17 تا 19 اردیبهشت

ششمین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران از نوزدهم تا بیست و یکم اردیبهشت ماه سال 97 از سوی مرکز 
تحقیقات قلب وعروق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی 

تهران برگزار می شود. 
نارسایی حاد قلبی، تشخیص و درمان، نارسایی پیشرفته قلبی، کاردیومیوپاتی ها با تأکید ویژه بر آمیلوییدوزیس، 
درمان های نوین دارویی، فشارخون، کلیه و نارسایی قلب، دیابت، چاقی و نارسایی قلب، افزایش فشار شریان ریوی 
ترومبوآمبولیک، پیوند قلب و پیوند مولتی ارگان، آریتمی ها در نارسایی قلب از محورهای برگزاری کنگره بین المللی 

نارسایی قلب ایران است. 
www.ihfsummit.ir

ششمین كنگره بین المللی نارسایی قلب ایران
 19 تا 21 اردیبهشت

نمایشگاه تجهیزات پزشکی قزاقستان این رویداد 3 روزه که از 16 تا 18 می 2018 )26 تا 28 اردیبهشت( در مرکز 
بین المللی نمایشگاه آتاکنت در آلماآتی قزاقستان برگزار می شود و تجهیزات پزشکی و تشخیصی، محصوالت 

یک بار مصرف، تجهیزات توان بخشی و ارتوپدی، تجهیزات چشم پزشکی را به نمایش می گذارد. 
https://10times.com/kihe

نمایشگاه تجهیزات پزشکی  قزاقستان
Kihe 2018    / 26 تا 28 اردیبهشت



راهنما

5455  /www.sanatdarman.ir

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ورزشی خاورمیانه )isf-me( 2 و 3 می 2018 )12 و 13 اردیبهشت( 
در مرکز تجارت جهانی دبی برگزار می شود. این نمایشگاه مربوط به تجهیزات، وسایل و مبلمان، کف پوش ها، 
ابزار صوتی و روشنایی در حوزه های فیتنس، بهداشت و درمان، ورزش، توان بخشی، اورژانس، و فیزیوتراپی 
است. هم چنین در این نمایشگاه می توانید محصوالت دارویی ورزشی، فیتنس، خدمات بهداشتی، مکمل های 
تغذیه ای، تجهیزات مربوط به مراکز پرورش اندام و مراکز ورزشی و ابزار ورزشی را ببینید. بخش های تجاری حاضر 

در نمایشگاه شامل حوزه بهداشت، غذا و ورزش می شوند. 
www.isf-me.com

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ورزشی خاورمیانه 
isf-me 2018 / 12 تا 13 اردیبهشت

تا 16  از 3-5 می 2018 )14   )egymedica(هجدهمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی پزشکی مصر
اردیبهشت( در مصر، قاهره برگزار می شود. این نمایشگاه و کنفرانس بین المللی، جدیدترین لوازم پزشکی، لوازم 
یک بار مصرف پزشکی، البسه، مبلمان پزشکی، آمبوالنس ها، دستگاه های لیزر و الزیک، روش های نگهداری و 
به روزرسانی دستگاه ها، تجهیزات ارتوپدی، تجهیزات مربوط به متخصصیان کودک، جراحی قلب، آندوسکوپی، 
همه ابزار جراحی را به نمایش می گذارد. این نمایشگاه بزرگ ترین و جامع ترین رویداد فناوری و تجهیزات پزشکی 

در تمام مصر و آفریقا است. 
www.egymedica.com

هجدهمین نمایشگاه و كنفرانس بین المللی پزشکی مصر 
Egymedica 2018 / 14 تا 16 اردیبهشت

 28 تا   26(  2018 می   18 16تا  از   )BULDENTAL/BULMEDICA( بولمدیکا/بولدنتال  نمایشگاه 
اردیبهشت( در مرکز بین المللی نمایشگاه های سوفیا در بلغارستان برگزار می شود. این نمایشگاه نزدیک 50 سال 
است که بهترین و آخرین نوآوری ها در حوزه تجهیزات پزشکی، دندان پزشکی را به نمایش می گذارد. پزشکان و 
دندان پزشکان زیادی در این نمایشگاه همدیگر را مالقات می کنند تا به تبادل اطالعات و تجربیات خود بپردازند. 
این رویداد موارد زیر را به نمایش می گذارد: وسایل الکترونیکی پزشکی، دستگاه های پزشکی، تجهیزات جراحی، 
مبلمان بیمارستانی و تجهیزات بیمارستانی. بولدنتال آخرین محصوالت حوزه دندان پزشکی، تجهیزات لیزر، 
دستگاه ها و لوازم تشخیص و درمان دقیق، جدیدترین مواد دندان پزشکی و تجهیزات و ابزار الزم برای مبله کردن 

البراتوارهای دندان پزشکی را به نمایش می گذارد.
www.10times.com

نمایشگاه تجهیزات پزشکی و دندان پزشکی بلغارستان 
BULMEDICA/ BULDENTAL 2018 / 26 تا 28 اردیبهشت
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برگ زرین
نیاز  انتشار تاکنون، در روند اطالع رسانی اخبار و رویدادهای حوزه تجهیزات پزشکی،  از آغاز  ماهنامه »صنعت درمان«، 

خوانندگان را نیز در روندکاری خود پیگیری کرده و همکاران ما در تالش بوده اند تا در شیوه های گوناگون اطالع رسانی، به 

این نیازها پاسخ دهند؛ از همین رو، بخش تازه ای که همخوان با خواست خوانندگان باشد، به ماهنامه افزوده شده است: 

»برگ زرین«.

»برگ زرین«، شیوه ای از اطالع رسانی تبلیغاتی و انتشار آگهی است که به نیازمندی های خوانندگان می پردازد ]همان گونه 

که در روزنامه های پرشمارگان، بخشی به نام نیازمندی منتشر می شود[؛ برای پاسخ به نیاز: شرکت هایی که خواهان انتشار 

شرکت های  درباره  اطالعاتی  دارند  دوست  که  خوانندگانی  و  هستند  تحریر  کاغذ  در  و  کوچک  کادرهای  در  آگهی شان 

بازرسی، شرکت های حسابرسی، شرکت های تبلیغاتی و  توزیع کننده تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی و دارو، شرکت های 

برگزارکنندگان همایش ها و کنگره ها، سالن های همایش و نمایشگاه ها، آژانس های مسافرتی، هتل ها، صرافی ها، واگذاری 

سهام بیمارستان ها، مراکز درمانی، آزمایشگاه ها و داروخانه ها دریافت کنند و همچنین شرکت هایی که برای مشارکت و 

همکاری یا استخدام نیرو خواهان چاپ آگهی هستند و همچنین خوانندگانی که سرمایه گذاری، مشارکت و همکاری با 

شرکت ها را پیگیری می کنند یا خوانندگانی که کار مناسب تخصص شان را جست وجو می کنند.

ما »برگ زرین« را به شما پیشنهاد می کنیم تا پاسخ نیازمندی های خود را در اینجا بیابید.

تعرفه آگهی های برگ زرین

قیمت به ریالاندازه آگهیقیمت به ریالاندازه آگهی
18×12,53/000/00018×3,51/000/000

8×252/500/0008,5×9900/000
14×12,52/000/0004×271/200/000
8,5×171/800/0004×12,5600/000

    18×81/600/0004×9400/000
9×131/500/0004×4200/000
9×141/500/0008×131/200/000

8,5×171/700/000



راهنما
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برگ زرین
نیاز  انتشار تاکنون، در روند اطالع رسانی اخبار و رویدادهای حوزه تجهیزات پزشکی،  از آغاز  ماهنامه »صنعت درمان«، 

خوانندگان را نیز در روندکاری خود پیگیری کرده و همکاران ما در تالش بوده اند تا در شیوه های گوناگون اطالع رسانی، به 

این نیازها پاسخ دهند؛ از همین رو، بخش تازه ای که همخوان با خواست خوانندگان باشد، به ماهنامه افزوده شده است: 

»برگ زرین«.

»برگ زرین«، شیوه ای از اطالع رسانی تبلیغاتی و انتشار آگهی است که به نیازمندی های خوانندگان می پردازد ]همان گونه 

که در روزنامه های پرشمارگان، بخشی به نام نیازمندی منتشر می شود[؛ برای پاسخ به نیاز: شرکت هایی که خواهان انتشار 

شرکت های  درباره  اطالعاتی  دارند  دوست  که  خوانندگانی  و  هستند  تحریر  کاغذ  در  و  کوچک  کادرهای  در  آگهی شان 

بازرسی، شرکت های حسابرسی، شرکت های تبلیغاتی و  توزیع کننده تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی و دارو، شرکت های 

برگزارکنندگان همایش ها و کنگره ها، سالن های همایش و نمایشگاه ها، آژانس های مسافرتی، هتل ها، صرافی ها، واگذاری 

سهام بیمارستان ها، مراکز درمانی، آزمایشگاه ها و داروخانه ها دریافت کنند و همچنین شرکت هایی که برای مشارکت و 

همکاری یا استخدام نیرو خواهان چاپ آگهی هستند و همچنین خوانندگانی که سرمایه گذاری، مشارکت و همکاری با 

شرکت ها را پیگیری می کنند یا خوانندگانی که کار مناسب تخصص شان را جست وجو می کنند.

ما »برگ زرین« را به شما پیشنهاد می کنیم تا پاسخ نیازمندی های خود را در اینجا بیابید.

تعرفه آگهی های برگ زرین

قیمت به ریالاندازه آگهیقیمت به ریالاندازه آگهی
18×12,53/000/00018×3,51/000/000

8×252/500/0008,5×9900/000
14×12,52/000/0004×271/200/000
8,5×171/800/0004×12,5600/000

    18×81/600/0004×9400/000
9×131/500/0004×4200/000
9×141/500/0008×131/200/000

8,5×171/700/000
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برگ زرين

            شرکت آرایه زیستی پیشرفته استخدام

جهت تکمیل بخش فروش سیستم های تصویربرداری ترجیحا از دانش آموختگان 
رشته های مهندسی پزشکی و الکترونیک دعوت به همکاری می نماید.

hr@arayeh-medical.com : ارسال رزومه
دورنگار: 88768905

استخدام

استخدام

       دانش طب امروز 

جهت تکمیل كادر فروش، از مهندسین پزشکي و رشته هاي مرتبط 

با حقوق و مزایاي عالي دعوت به همکاري مي نماید. 
از عالقمندان خواهشمند است رزومه خود را به آدرس زير ارسال فرمايند:

hr@dta-med.com

شركت پیشگامان صنعت تایماز

استخدام

استخدام

استخدام

استخدام

استخدام

 جهت تکمیل كادر فروش تجهیزات اتاق عمل از فارغ التحصیالن رشته های مرتبط
 از دانشگاه های معتبر با تسلط كامل به زبان انگلیسی، آشنایی كامل به كامپیوتر، 
ارتباط عمومی بسیار قوی و حداقل دوسال تجربه كاری مرتبط دعوت به همکاری 
می نماید.  از عالقه مندان دعوت می شود تا رزومه خود را به نشانی زیر ارسال نمایند.

Job@taimaz.com

شرکت تن آسا طب نوین

                      شرکت الهام طب )تولیدکننده لوازم یکبار مصرف پزشکی(

      جهت تکمیل كادر فروش، از نیروهایی با رشته های مرتبط دعوت به همکاری می نماید.

info@elhamteb.com :ارسال رزومه
تلفکس: 66936672

تلفن: 66936429

                 شركـتي معتبر با سابقه طوالني فعالـیت در زمینه تجهـیزات 
پزشکي جهت تکمیل كادر  فروش سیستم هاي تشخیص تصویري پزشکي 

از واجدین شرایط ذیل دعوت به همکاري مي نماید.

- كارشناس فروش و ماركتینگ با حداقل لیسانس مهندسي پزشکي
- تسلط به زبان انگلیسي

- كار با كامپیوتر
- حداقل 2 سال سابقه كار مفید و مرتبط

  خواهشمند است رزومه عکس دار خود را به آدرس ایمیل
 Resume@shimaparto.com ارسـال نمـایید.

داشتن کارت پایان خدمت براي آقایان الزامي مي باشد.

استخدام مدیر آموزش و توسعه
        گروه ماورای فنون از واجدین شرایط ذیل در سمت مدیر آموزش و توسعه 

دعوت به همکاری می نماید: 
فارغ التحصیالن دانشگاه، دارای حداقل 5 سال سابقه كار مرتبط، ترجیحا دارای 

مدرک MBA، مسلط به زبان انگلیسی، مسلط به Office، آشنایی با قوانین 
ایزو، قابلیت مدیریت هم زمان چند پروژه اجرایی متفاوت، توانایی مدیریت و 
برگزاری دوره های اجرایی و گردهمایی های علمی و عملی درون سازمانی و 

برون سازمانی
عالقمندان می توانند رزومه خود را با عنوان »مدیر آموزش و توسعه« به آدرس 

HR@m-f-agroup.com ارسال نمایند.

انجمن آترو اسکلروز ایران  

جهت تکمیل بخش تحقیقات علمی پزشکی از عالقمندان و دانش آموختگان 
رشته پزشکی با شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید: 

1- تسلط  به  زبان انگلیسی 2-تسلط به كامپیوتر 3- آشنایی با اصول و قوانین 
نگارش  و مسلط به  Office 4- تسلط و ترجیحا سابقه كاری در تهیه اسالید و 

Powerpoint  مقاالت خارجی قلب و عروق 

-  افراد دارای مدرک دانشگاهی علوم پزشکی دارای اولویت می باشند .

الکترونیک   پست  آدرس  به  را  خود  كاری  رزومه  لطفا  شرایط  واجد   متقاضیان 
       info@iranathero.ir ارسال نمایند . شماره تماس : 22387706

        نماینده انحصاري دستگاه هاي سونوگرافي
     Supersonic فرانسه و Terason آمریکا

ازمهندسین مجرب الکترونیک و سخت افزار كامپیوتر جهت بخش خدمات فني دعوت 
به همکاري مي نماید.

info@tanasateb.com ارسال رزومه به

    

برگ زرين

آماده  همکاري

استخدام

استخدام

شرایط احرازسمت

رشته های مربوط به مهندسی پزشکی، سابقه كاری مرتبطکارشناس فروش

رشته های مربوط به مهندسی پزشکی، سابقه سرپرستی یا سرپرست/ مدیرفروش
مدیریت مرتبط

دكترای داروسازیرگوالتور

لیسانس یا فوق لیسانس پرستاری/خانم/ماموریت شهری و بین شهرینماینده علمی

رشته های فنی / تجربه كافی مرتبطکارشناس فنی

لیسانس، فوق لیسانس حسابداری و رشته های مرتبطکارشناس مالی

لیسانس/ مسلط به زبان انگلیسیمسئول دفتر

تحصیالت و سابقه كاری مرتبط/ مسلط به زبان انگلیسیمدیر بازاریابی

گروه شرکت های خسرو مدیسا طب از افراد واجد شرایط 
 ذیل دعوت به همکاری می نماید.

متقاضیان می توانند اطالعات خود را در سایت گروه به آدرس 
HR@kmtmed.com  درج نمایند.

MEM )شركت مديريت تجهيزات پزشكي ايران) سهامي خاص            

جهت تکمیل بخش فروش ابزار و سیستم هاي جراحي با شرایط زیر دعوت به همکاري مي نماید:

1-  تحصیالت: حداقل كارشناسي مرتبط با پزشکي، مهندسي پزشکي، تکنسین اتاق عمل

2- حداقل 3 سال سابقه كار در زمینه تجهیزات پزشکي

3- تسلط به زبان انگلیسي

4 - تسلط به كامپیوتر

لطفا رزومه خود را به آدرس ایمیل HR@MEMPJS.COM ارسال نمایید.
        آدرس:خیابان میرزاي شیرازي شمالي، باالتر از مطهري، كوچه ناهید، پالک 23

     تلفن: 88727215-8

             شركت مهندسی و پزشكی پايون پرتو  

جهت تکمیل كادر مهندسي فروش تجهیزات تصویربرداري پزشکي از 

میان عالقمندان و فارغ التحصیالن رشته هاي مهندسي پزشکي، كارشناس 

رادیولوژي و رشته هاي مرتبط با تسلط  به زبان انگلیسي و كامپیوتر دعوت 

به همکاري مي نماید.

HR@Pion-Parto.com

استخدام

استخدام  

استخدام

                   یکی از معتبرترین مجموعه علمی و تخصصی و به نام در حوزه 
             "تجهیزات پزشکی" از افراد متعـهد و متخصـص به صورت تمام                                                                                                                                             

                            وقت با شرایط دعوت به همکاری می نماید.
-زبان انگلیسی از نمرهIELTS 7 به باال یا معادل آن
- دانش آموخته كارشناسی ارشد و دكتری با رتبه عالی

رشته و تخصص های مهندسی پزشکی، MBA& DBA، حقوق با تجربه كاری موثر 
در محاكم، متخصص تحلیل و پردازش داده ها، گرافیست حرفه ای آشنا به  دیجیتال 

ماركتینگ، دستیار ارشد مدیرعامل، كارشناس ارشد منابع انسانی، حسابداری صنعتی 
و تعیین بهای تمام شده، مدیریت، حسابداری، صنایع، مهندسی كامپیوتر كلیه 

گرایش ها
office مهارت كامل و حرفه ایی -

لطفا درخواست خود را با عنوان "درخواست همکاری" به آدرس ایمیل زیر ارسال فرمایید.
از منتخبین  در  مراحل مختلف مصاحبه و در صورت لزوم آزمون علمی گرفته خواهد شد.

info.medicaldevice@gmail.com

استخدام کارشناس فروش 
    شركت تجهیزات پزشکی مارستان جهت تکمیل نیروی واحد فروش ، از       

افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید :

1- دارای روابط عمومی باال و عالقمند به كار فروش و بازاریابی 
2-توانایی انجام ماموریت شهرستان 

3-تسلط به زبان انگلیسی
Office 4-تسلط به
ارسال رزومه به ایمیل:

n.hemmati@marestan.com
تلفن:23514000

قابل توجه واردكنندگان و فروشندگان تجهيزات پزشكي

Gortenzia ثبت شده در حوزه اتحادیه اروپا آماده همكاري جهت تسهيل واردات  شرکت 
کاالي پزشكي از کليه کشورهاي اروپایي مي باشد.

تماس: 421940330598+
Gortenzia.s.r.o@gmail.com

  محمد جعفري معتمد

  1- پشتیبان و كارشناس شبکه       2- كارشناس كنترل پروژه 

mohammad_moatamed@yahoo.com :همراه: 09123032665   /      ایمیل
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برگ زرين

آماده  همکاري

استخدام

استخدام

شرایط احرازسمت

رشته های مربوط به مهندسی پزشکی، سابقه كاری مرتبطکارشناس فروش

رشته های مربوط به مهندسی پزشکی، سابقه سرپرستی یا سرپرست/ مدیرفروش
مدیریت مرتبط

دكترای داروسازیرگوالتور

لیسانس یا فوق لیسانس پرستاری/خانم/ماموریت شهری و بین شهرینماینده علمی

رشته های فنی / تجربه كافی مرتبطکارشناس فنی

لیسانس، فوق لیسانس حسابداری و رشته های مرتبطکارشناس مالی

لیسانس/ مسلط به زبان انگلیسیمسئول دفتر

تحصیالت و سابقه كاری مرتبط/ مسلط به زبان انگلیسیمدیر بازاریابی

گروه شرکت های خسرو مدیسا طب از افراد واجد شرایط 
 ذیل دعوت به همکاری می نماید.

متقاضیان می توانند اطالعات خود را در سایت گروه به آدرس 
HR@kmtmed.com  درج نمایند.

MEM )شركت مديريت تجهيزات پزشكي ايران) سهامي خاص            

جهت تکمیل بخش فروش ابزار و سیستم هاي جراحي با شرایط زیر دعوت به همکاري مي نماید:

1-  تحصیالت: حداقل كارشناسي مرتبط با پزشکي، مهندسي پزشکي، تکنسین اتاق عمل

2- حداقل 3 سال سابقه كار در زمینه تجهیزات پزشکي

3- تسلط به زبان انگلیسي

4 - تسلط به كامپیوتر

لطفا رزومه خود را به آدرس ایمیل HR@MEMPJS.COM ارسال نمایید.
        آدرس:خیابان میرزاي شیرازي شمالي، باالتر از مطهري، كوچه ناهید، پالک 23

     تلفن: 88727215-8

             شركت مهندسی و پزشكی پايون پرتو  

جهت تکمیل كادر مهندسي فروش تجهیزات تصویربرداري پزشکي از 

میان عالقمندان و فارغ التحصیالن رشته هاي مهندسي پزشکي، كارشناس 

رادیولوژي و رشته هاي مرتبط با تسلط  به زبان انگلیسي و كامپیوتر دعوت 

به همکاري مي نماید.

HR@Pion-Parto.com

استخدام

استخدام  

استخدام

                   یکی از معتبرترین مجموعه علمی و تخصصی و به نام در حوزه 
             "تجهیزات پزشکی" از افراد متعـهد و متخصـص به صورت تمام                                                                                                                                             

                            وقت با شرایط دعوت به همکاری می نماید.
-زبان انگلیسی از نمرهIELTS 7 به باال یا معادل آن
- دانش آموخته كارشناسی ارشد و دكتری با رتبه عالی

رشته و تخصص های مهندسی پزشکی، MBA& DBA، حقوق با تجربه كاری موثر 
در محاكم، متخصص تحلیل و پردازش داده ها، گرافیست حرفه ای آشنا به  دیجیتال 

ماركتینگ، دستیار ارشد مدیرعامل، كارشناس ارشد منابع انسانی، حسابداری صنعتی 
و تعیین بهای تمام شده، مدیریت، حسابداری، صنایع، مهندسی كامپیوتر كلیه 

گرایش ها
office مهارت كامل و حرفه ایی -

لطفا درخواست خود را با عنوان "درخواست همکاری" به آدرس ایمیل زیر ارسال فرمایید.
از منتخبین  در  مراحل مختلف مصاحبه و در صورت لزوم آزمون علمی گرفته خواهد شد.

info.medicaldevice@gmail.com

استخدام کارشناس فروش 
    شركت تجهیزات پزشکی مارستان جهت تکمیل نیروی واحد فروش ، از       

افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید :

1- دارای روابط عمومی باال و عالقمند به كار فروش و بازاریابی 
2-توانایی انجام ماموریت شهرستان 

3-تسلط به زبان انگلیسی
Office 4-تسلط به
ارسال رزومه به ایمیل:

n.hemmati@marestan.com
تلفن:23514000

قابل توجه واردكنندگان و فروشندگان تجهيزات پزشكي

Gortenzia ثبت شده در حوزه اتحادیه اروپا آماده همكاري جهت تسهيل واردات  شرکت 
کاالي پزشكي از کليه کشورهاي اروپایي مي باشد.

تماس: 421940330598+
Gortenzia.s.r.o@gmail.com

  محمد جعفري معتمد

  1- پشتیبان و كارشناس شبکه       2- كارشناس كنترل پروژه 

mohammad_moatamed@yahoo.com :همراه: 09123032665   /      ایمیل
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برگ زرين

ماهنامه

برگ زرین، فرصتی است برای دیده شدن

تارنما:www.sanatdarman.irپیامک:9000  333   0935 

ترجمه متون تخصصی برق و مهندسی پزشكی

همانگونه كه می دانید بخش عظیمی از منابع و اطالعات رشته مهندسی پزشکی به زبان انگلیسی بوده و همواره یکی ازمشکالت 
دانشجویان این رشته كمبود خدمات ترجمه در این زمینه است. نظر به اینکه ترجمه این متون نیاز به تخصص و تجربه كافی دارد 
و توجه به این مهم كه ترجمه متون تخصصی مهندسی پزشکی جز با دید نکته سنجانه یک مهندس پزشکی میسر نخواهد بود. لذا 
سایت DEZMED.COM اقدام به تشکیل یک تیم ترجمه قوی جهت ترجمه متون تخصصی شما متخصصین عزیز نموده است.

http://translate.dezmed.com

جهت  ارسال متون خود و كسب اطالعات بیشتر  با این شماره تماس گرفته و یا با ایمیل  زیر مکاتبه نمایید:

translate.dezmed@yahoo.com
مسؤول تیم ترجمه: 4494 - 346- 0916

استخدام

استخدام
نمایندگی

نمایندگی

          شرکت مهرکام تجهیز

تجهیز  مهركام  پزشکی  تجهیزات  شركت    
خانم  نفر  ازیک  فروش خود  كادر  تکمیل  جهت 
)application expert(  اپلیکیشنیست 

 و آشنا به دستگاههای اولتراسوند و سونوگرافی 
تمایل  صورت  در  می نماید.  همکاری  به  دعوت 

رزومه خود را به آدرس :
Ard_t22@yahoo.com
ایمیل نمایید و یا به شماره فکس

 88748624 ارسال نمایید.

              فراخوان پذیرش نمایندگی فعال                                                                                                                                      
               در مراکز استان ها 

هلدینگ جالل آرا  نماینده رسمی كمپانی 3M در 
ایران، جهت فروش محصوالت دندانپزشکی از سراسر 

كشور نماینده فعال می پذیرد.
ارسال رزومه:

تلفن: 88884888
فاكس: 88887174 

cv.dental@jalalara.com:ایمیل

                فراخوان پذیرش نمایندگی فعال در مراکز 
ا                      استان ها 

 هلدینگ جالل آرا  نماینده رسمی كمپانی 3M در ایران، جهت 
فروش محصوالت كنترل عفونت از سراسر كشور نماینده فعال می پذیرد.

: 3M محصوالت كنترل عفونت
- تجهیزات آماده سازی بیمار برای عمل  - استریلیزاسیون  - گچ های 

فایبرگالس و متعلقات  - الکترودهای پزشکی   - گرم كننده های بیمار

ارسال رزومه:   تلفن: 88884888     فاكس: 88887174 
cv.ipd@jalalara.com:ایمیل    

          شركت تدا، نماینده كمپانی JMS ازشركت های 
واگذاری  جهت  پزشکی  تجهیزات  زمینه  در  فعال 
نمایندگی خدمات پس از فروش در استان  خوزستان 

به همکاری می نماید. دعوت 

تلفن: 77654216-23 
Rep_teda@yahoo.com :ایمیل

شرکت ابتکار توسعه درمان )اتود(

 نماینده انحصاری توزیع محصوالت درمان زخم B.BRAUN جهت تکمیل كادر ماركتینگ و فروش  در زمینه پانسمان های تخصصی زخم

 از فارغ التحصیالن رشته های  پرستاری، مامایی و سایر رشته های مرتبط  به  عنوان كارشناس علمی زخم دعوت  به  همکاری   می نماید؛

*متقاضیان دارای تجربه كاری در زمینه پانسمان های تخصصی زخم، از اولویت استخدامی برخوردارند*

لطفا رزومه كاری خود را به آدرس پست الکترونیک   HR@etodmed.com  فرستاده یا به شماره فکس89774422- 021  ارسال نمایید.

شماره تلفن تماس جهت كسب اطالعات بیشتر: 021-88554037

نمایندگی


