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 حق را به اتحاد می توان گرفت

 رییس سازمان غذاودارو روز معارفه مدیرکل جدید تجهیزات پزشکی، نکته ای را درباره 
شرکت های تجهیزات پزشکی یادآور شد؛ »در دیدارهایی که با شرکت های تجهیزات پزشکی 
داشتم آن ها را اهل علم و منطق و مفاهمه و دلسوز سالمت کشور دیدم که این توانمندی مهمی 
برای حوزه تجهیزات است.« او این را در ادامه اشاره ای که به تنگنای مطالبات داشت بیان کرد.

حوزه تجهیزات پزشکی با بیش از 5 هزار شرکت خرد و کالن، عهده دار تامین نیازهای حوزه 
بهداشت و درمان است. این شرکت ها از آغاز برنامه تحول سالمت پذیرفتند با کاهش قیمت ها، 
تجهیزات پزشکی را به دانشگاه ها علوم پزشکی و بیمارستان های دولتی واگذار کنند و بهای 
کاال را پس از 45 روز نقد دریافت کنند. اگر چه این بخشنامه در آغاز دو سویه اجرا شد اما هرچه 
برنامه پیش تر رفت و برنامه تحول نظام سالمت گسترش یافت رابطه یک سویه تر شد تا جایی 
که شرکت ها کاال می فروختند بی آن که هیچ پرداختی از سوی بیمارستان ها باشد و بدهی 
بیمارستان ها روی هم تلنبار شد و شرکت ها با مطالبات چندساله و سرمایه فروکش کرده 

دست به گریبان شدند. پیگیری شرکت ها و تشکل ها هم بی نتیجه ماند.
شرکت های تجهیزات پزشکی با وجود تضاد منافع، یک جایی بر اشتراک منافع شان به تفاهم و 
توافق رسیدند؛ اگر می خواهند کسب وکارشان پایدار بماند با همبستگی مطالبات را پیگیری 
کنند و یک صدا باشند. رفتار بر اساس خردجمعی و بر پایه اصول عقلی و منطقی نیز محور 
این حرکت شد و تمامی امکانات از فضای مجازی تا نشست های درون گروهی و نشست های 
نمایندگان تشکل ها با مدیران وزارت بهداشت و همراهی اداره کل تجهیزات پزشکی بهره 

گرفتند تا بتوانند دستاورد درخور و شایسته ای از پویش و همبستگی خود داشته باشند.
آنچه در دو ماه گذشته روی داد نشان داد اگر شرکت ها به جای کوبیدن بر طبل اختالف و 
ناسازگاری، دست هم را به اتحاد بفشارند و در کنار یکدیگر قرار بگیرند می توانند بسیاری از 
خواسته های خود را به انجام برسانند و نقش تعیین کننده ای در سیاست گذاری های حوزه 

درمان داشته باشند. 
شرکت ها نه تحصن کردند؛ نه شعار دادند و شعارنویسی کردند و نه فزون خواهی داشتند؛ تنها 
بر پایه خردورزی همگانی راه های منطقی مذاکره و مفاهمه را پیش گرفتند؛ این توانمندی 
ارزشمندی است که این حوزه تاکنون به آن آگاه نبوده است اما امروز اجرای موفقی از آن 
داشته است و می تواند به نمونه ای در تاریخ فعالیت صنفی بدل شود. نیاز است که تشکل ها 
و شرکت هی تجهیزات پزشکی روندی را که در سه ماه گذشته پشت سر گذاشتند بازخوانی 
کنند و اصول این مشارکت جمعی را از دل تجربه ای که داشته اند بیرون بکشند و سرلوحه 

برنامه ها و رفتارهای خود در آینده بگذارند.
هم  از  جدا  جزیره های  که  دریافته اند  پزشکی  تجهیزات  تشکل های  و  شرکت ها   امروز 
نیستند و چنانچه زنجیره هم بستگی اش را محکم کنند می توانند به خواسته های منطقی اشان 

دست یابند.

حمیداسالمیراد

 تسلیت

جناب آقای دکتر محمدجعفر حسینی شیرازی
مدیرعامل ارجمند شرکت نیامش 

باخبر شدیم به سوگ درگذشت مادر گرامی تان نشسته اید؛ رستگار و بهره مند از مهربانی پروردگار باشند. همدردی و همراهی ما را در این غم پذیرا 
باشید. برای شما شکیبایی و تندرستی آرزومندیم.

ماهنامه صنعت درمان

انتشـار 
فـراخـوانی هـا

هم چنان که در اخبار این شماره می خوانید سامانه 
ثبت گزارش های دستگاه های پزشکی رونمایی شده 
است. این سامانه همان سامانه فراخوانی است که 
سازمان های نظارتی جهان مانند سازمان غذاودارو 
آمریکا)FDA( برای پایش کیفیت کارکرد تجهیزات 
نه تنها  غذاودارو  سازمان  دارند.]البته  پزشکی 
تجهیزات پزشکی بلکه هر کاالیی را که مستقیم یا 
غیرمستقیم با بدن و تندرستی انسان ارتباط دارد 

پایش می کند.[
پس از رونمایی سامانه فراخوانی و ثبت گزارش های 
پزشکی  تجهیزات  اداره کل  پزشکی،  دستگاه های 
این حوزه  از رسانه های تخصصی  وزارت بهداشت 
به ویژه »صنعت درمان« خواست انتشار فراخوانی های 
جهانی و هم چنین کشوری را در برنامه کاری خود 
قرار دهند. از همین رو ماهنامه صنعت درمان از این 
شماره فراخوانی های دستگاه های پزشکی را منتشر 

خواهد کرد.
گزارش های کارکرد کیفی دستگاه های پزشکی به سه 
شکل انجام می شود: نخست این که کارخانه سازنده 

متوجه نقصی در دستگاه تولیدی خود می شود و 
افزون بر فراخوان آن به کمک نمایندگی های خود و 
نامه نگاری با مراکز مصرف، گزارش آن را به سازمان 
نظارتی مانند اف دی اِی می دهد تا همه از نقص دستگاه 
آگاه شوند و پیش از آن که آسیبی به بیمار برساند 
دستگاه را برچینند. این شیوه فراخوانی را حتی در 
خودروسازی های بزرگ جهان دیده ایم. در واقع یکی 
از رفتارهای پیشرفته شرکت های بزرگ این است که 
تولیدات خود را پایش می کنند که آسیبی به کاربر 
نرساند چرا که پایداری کسب وکار خود را در تولید با 

کیفیت و تضمین ایمنی و تندرستی کاربر می بینند.
یا  کارشناس  کاربر  سوی  از  گزارش  دوم؛  شیوه 
متخصص است. پرستار یا پزشکی که با دستگاه 
کاستی می بیند  کارکرد دستگاه  در  کار می کند 
برای  عوارضی  و  پیامدها  دستگاه  درمی یابد  یا 

تندرستی بیمار دارد. بنابراین به سامانه فراخوانی 
می رود و دستگاه را با مشخصات فنی آن همراه 
می کند. شیوه سوم  گزارش  دیده شده  مشکل  با 
نیز گزارش های مردمی است که در پیامد کاربری 
دستگاه های پزشکی خانگی دچار مشکل شده اند.

در شیوه دوم و سوم فراخوانی، کارشناسان اداره کل 
گزارش ها،  دریافت  از  پس  پزشکی  تجهیزات 
و  می کنند  وارسی  را  گزارش شده  دستگاه های 
چنانچه گزارش ها درست باشد از شرکت تولیدکننده 
یا بازرگان می خواهد دستگاه ها را برچیند و رفع عیب 
کند. هم زمان نیز فراخوانی دستگاه را منتشر می کند 
تا همه مراکزی که از آن دستگاه بهره می برند کاربری 

دستگاه را متوقف کنند.
انتشار فراخوانی هیچ معنای منفی و ناگواری برای 
شرکت ها ندارد بلکه شیوه ای برای یاری رساندن به 
تولیدکنندگان برای بهبود تولید و افزایش کیفیت 
کاالی تولیدی است به گونه ای که هم شرکت تولیدی 
به کسب وکار خود ادامه دهد و هم تندرستی و سالمت 

مردم و جامعه تضمین شود.

سه خدمتگزار آسمانی
بسیاری  زبان  از  که  است  سخنی  این  ماست«؛  قرمز  خط  بیمار  »جان 
می شنوید؛  پزشکی  تجهیزات  حوزه  کنشگران  و  دست اندرکاران  از 
کارشناس  چه  و  پخش کننده  چه  بازرگان،  چه  باشد  تولید کننده  چه 
تعمیرونگهداری. تجهیزات باید به هنگام به بیمارستان ها و مراکز درمانی 
برسد، مانند ساعت درست  و دقیق کار کند و اگر مشکلی برای تجهیزات 
پیدا شد بی درنگ باید تعمیر یا جایگزین شود تا چرخه درمان از کار نایستد 
و زمینه بهبود برای بیمار فراهم شود. این کار، شب وروز؛ راه دور ونزدیک؛ 
سرماوگرما و تعطیل و غیرتعطیل ندارد و همه کنشگران این حوزه همواره 
آماده باش و آماده به کارند تا بدنه بهداشت ودرمان کار خود را به خوبی پیش 

ببرد.
خانواده بزرگ تجهیزات پزشکی افزون بر این که همراه و همدرد خانواده همه 

جان باختگان پرواز تهران ـ یاسوج است سوگوار جان باختن سه تن از کارکنان 
شریف و خدمتگزار خود است که برای روان نگه داشتن چرخه درمان از جان 

خود مایه گذاشتند و همراه دیگر سرنشینان این پرواز آسمانی شدند.
حامد امیر نایینی کارشناس سرویس نگهداری شرکت آمیکو یسناپارس،  
نجمانی و مصطفی رضایی شرکت آرکاتجهیز پارسیان سه عضو ارجمند 
خانواده تجهیزات پزشکی برای انجام ماموریت خدمات سرویس و نگهداری 
تجهیزات راهی یاسوج بودند و آن ها را در این پیشامد ناگوار از دست دادیم. 

رستگار باشند؛ یادشان گرامی و نام شان ماندگار باد.
این غم همراه و همدرد خانواده همه  ماهنامه صنعت درمان خود را در 
جانباختگان به ویژه خانواده، همکاران و دوستان این سه تالشگر گرامی می داند 

و از خداوند بزرگ برای همگان شکیبایی و تندرستی خواهان است.
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صبحانه مشترک وزیر بهداشت با نمایندگان اتاق ایران 
و فعاالن بخش خصوصی در زمینه بهداشت و درمان 
برگزار شد. در این جلسه فعاالن بخش خصوصی 
به بیان دیدگاه ها و دغدغه های خود در زمینه های 
مختلف بهداشتی، درمانی، تجهیزات پزشکی و مسائل 
قیمت گذاری  پرداختند.  غذایی  صنایع  به  مربوط 
تجهیزات پزشکی و مشکالنی که برای فعاالن این 
حوزه ایجاد کرده است، از جمله دغدغه هایی بود 
که در این جلسه مطرح شد. وزیر بهداشت با اعالم 
مخالفت خود از قیمت گذاری برای کاالهای پزشکی از 
تالش مسؤوالن وزارت بهداشت برای برداشته شدن 

قیمت گذاری ها خبر داد. 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در 
روز سوم بهمن ماه امسال، در نشست صبحانه کاری 
میزبان وزیر بهداشت، تعدادی از معاونانش، مدیر کل 
تجهیزات پزشکی و فعاالن اقتصادی در حوزه غذا، 
دارو و تجهیزات پزشکی بود. در این نشست، دکتر 
سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی در جمع فعاالن اقتصادی با اشاره 
به موضوع قیمت گذاری اقالم و تجهیزات پزشکی، 
گفت: »در حوزه سالمت از آنجا که دولت بزرگ ترین 
مصرف کننده شناخته می شود، مجلس قانون هایی 
را وضع کرده است. دولت نیز موظف به اجرای آن 
قانون ها است. از آنجا که بودجه عمومی می خواهد 
در حوزه سالمت کم تر مصرف شود، در قیمت ها 
سرکوب ایجاد می شود. نتیجه آن نیز کاهش کیفیت 
و رفتارهای ناسالمی است که در پایان به آن رفتارها 

توجه می شود.« 
او با بیان این که اعتقادی به قیمت گذاری برای تجهیزات 
پزشکی ندارد، بیان کرد که از رییس سازمان غذاودارو 
و مدیرکل تجهیزات پزشکی درخواست کرده است 
که فهرست قیمت گذاری را به کم ترین اندازه برسانند. 
واردکنندگان  یا  تولیدکنندگان  اقالمی که  به ویژه 
متعددی را دارد: »باید تکلیف وزارت بهداشت به عنوان 
مصرف کننده عمده در کشور مشخص شود. ما باید 
بدانیم سال آینده چه مقدار پول داریم و خریدمان هم 
نقدی باشد. در این شرایط دیگر نیازی به قیمت گذاری 
نخواهد بود. مشکل از جایی شروع می شود که روابط 
اقتصادی از قاعده خارج می شود و انضباطی در این 

زمینه وجود ندارد.«
بیمار  افزود: »جریان وجوه حداقل در حوزه ما  او 
اختیارمان  در  محدود  بودجه ای  سال  پایان  است. 
گذاشته می شود اما در طول سال ما که ارایه کننده 
خدمت هستیم و فروشندگان کاال به ما را دچار مشکل 
می کنند. هزاران قلم قیمت گذاری در طول سال انجام 
می شود و اشتباهاتی در آن وجود دارد. این اشتباه 
منجر به خسارت قابل توجه یک عده و سود عده 
دیگری می شود. بنابراین امیدوارم به تدریج به جایی 
برسیم که قیمت گذاری به طور کامل برداشته شود. 

رویکرد ما در وزارت بهداشت نیز همین است.« 
دکتر هاشمی از پیشنهاد اتاق ایران مبنی بر ایجاد 
کمیته مشترک میان اتاق و وزارت بهداشت، استقبال 
کرد و گفت: »هر اقدامی که بتواند شرایط و محیط 
کسب وکار را برای بخش خصوصی بهبود بخشد، مورد 

حمایت وزارتخانه خواهد بود.« 
وزیر بهداشت درباره مقررات زدایی و آنچه موردتوجه 
بخش خصوصی است، گفت: »در مورد مقررات هایی 
که مانع از بهبود کسب وکار است، اتاق ایران می تواند 
فهرستی از موارد مهم را جمع آوری کند و در اختیار 
وزارت بهداشت قرار دهد. وزارت بهداشت آمادگی 
کامل برای همکاری در این زمینه را دارد. البته در این 
مورد باید سالمت جامعه نیز مدنظر قرار بگیرد. هر 
آنچه به این موضوع خدشه ای وارد نکند، قابل حذف یا 

اصالح خواهد بود.« 
او در مورد واردات پالم، تنها عامل محدودکننده را 
تعرفه دانست و بیان کرد: »ایجاد محدودیت برای 
واردات منجر به رانت برای عده ای دیگر می شود و این 

درست نیست. چراکه باید با حرکت در مسیر تعرفه 
از عملکرد دوگانه جلوگیری شود. فعاالن اقتصادی 
در صورت تعیین محدودیت های دیگر، موارد را به 

وزارتخانه اعالم کنند.« 
دکتر هاشمی در ادامه به موضوع مطالبات شرکت های 
دارویی و تجهیزات پزشکی اشاره کرد. او با بیان این که با 
موضوع اوراق به تازگی آشنا شده است، گفت: »با وجود 
این که من عضو دولت هستم اما معتقدم استقراض از 
بانک، بهتر از پرداخت اوراق است. البته این مورد تأیید 
اقتصاددانان در دولت نیست و آن ها معتقد هستند که 

پرداخت اوراق یک راهکار جهانی است.« 
او افزود: »در روز نخست که این اقالم به ما فروخته 
شد، صحبتی از معوقات یک یا دو ساله و اوراق نبوده 
است. بنابراین از نظر شرعی پرداخت اوراق صحیح 
نیست. البته من در جلسات دولت شاهد بودم که 
رییس جهموری، سازمان برنامه و خزانه را از این که 
اوراق را روانه بازار کنند، منع کردند. رییس جمهور 
معتقد است هر نوع تبدیل و تغییری باید در موسسات 

مالی انجام شود.« 
قاچاق تجهیزات پزشکی به عنوان یکی از دغدغه های 
این  است.  بوده  مطرح  همیشه  حوزه  این  فعاالن 
موضوعی است که دکتر هاشمی آن را خارج از وظایف 
وزارت بهداشت معرفی کرد: »مبارزه با قاچاق کاال 
برعهده سازمان ها و نهادهایی چون ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز، وزارت اطالعات، ناجا، ارتش و دیگر 
دستگاه های نظارتی و بازرسی است. نقش وزارت 
بهداشت تنها نظارت است اما نیرویی در اختیار ندارد. 
برای کمک به حل این موضوع وزارت بهداشت می تواند 

تمام اختیارات خود را به اتحادیه ها واگذار کند. آن ها 
می توانند از ابزارهایی که در اختیار ما است استفاده 
کنند و برای منطقی شدن بازار، ناظر بگذارند. کل 
ناظران برای موضوع غذا در وزارت بهداشت به 100 

نفر نمی رسد که بیشتر برای مبادی ورودی است.« 
از  آسیب رسان  کاالهای  بهداشت  وزیر  گفته  به 
دغدغه هایی است که فعاالن بخش صنعت غذا با آن 
مشکل دارند: »در این که برخی کاالها آسیب رسان 
هستند شکی نیست. برخی کاالها دوگانه هستند 
یعنی هم مفید و هم آسیب رسان هستند. در این مورد 
نمی شود ممنوعیت ایجاد کرد. اما با افزایش هزینه 
این کاالها می شود اقداماتی را انجام داد. ترکیبی 
چیده شده است که 50 میلیارد عوارض از کاالهای 
آسیب رسان گرفته شود. هم چنین وزارت بهداشت 
دستور به ایجاد نشانگرهایی روی کاالها برای اطالع 

مردم از آن کاال داده است.«

به گردشگری سالمت توجه شود 
غالمحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران، سرمایه اصلی هر کشور را 
نیروی انسانی آن دانست و مؤثرترین موضوع مرتبط 
با انسان ها را تغذیه سالم، بهداشت و درمان مناسب 
برشمرد. او توجه به طبقه فرودست جامعه را از جمله 
اقداماتی قابل توجه وزارت بهداشت، در طول سال های 
گذشته برشمرد و ابراز امیدواری کرد که این حرکت 

در ادامه به نقطه های مطلوب تری در جامعه برسد.
به ویژه  به گفته شافعی بخش خصوصی، مردمی و 
فعاالن اقتصادی در طول سال های گذشته بر اساس 
درمان  بخش  در  خود،  اجتماعی  مسؤولیت های 
دادند:  انجام  را  توجهی  قابل  داوطلبانه  اقدامات 
»تشکیل سازمان های مردم نهاد با عنوان مؤسسات 
نیکوکاری در حوزه  سالمت از مهم ترین اقدامات بخش 
خصوصی بوده است. این حرکت در یک سیر صعودی 
در حال گسترش است و از این بابت باید در جهت 
وزارت  با  تعامالتی  بیشتر  و ساماندهی  بهره گیری 

بهداشت انجام شود.« 
شافعی افزود: »عالوه بر آن بخش خصوصی هم در 
بخش سالمت و هم در بخش دارویی، پزشکی و به ویژه 
در صنایع غذایی فعالیت های برون مرزی قابل توجهی 
دارد. در بخش غذا به دالیل شرایط و موقعیت قابل 
توجهی که دارد و به دالیل آب وهوایی و اقلیمی از 
ظرفیت های قابل توجهی برای فعالیت برون مرزی 

برخوردار است.« 

به گفته رییس اتاق ایران، گردشگری سالمت در 
کشور از موضوعاتی است که باید ساماندهی شود و با 
برنامه ریزی به جایگاه مطلوبی برسد: »ایران در بخش 
پزشکی ظرفیت های قابل توجهی دارد. کشورهای 
منطقه نیازمند به استفاده از ظرفیت های کشور ما در 
زمینه پزشکی هستند. بنابراین با توجه بیشتر به بخش 
گردشگری سالمت این حوزه توانایی تبدیل به یک 

فعالیت  برون مرزی را دارد.« 
در ادامه حسین صالح ورزی، نایب رییس اتاق ایران 
از اقدامات و پیگیری هایی که اتاق ایران در حوزه 
انجام  کسب وکار  محیط  بهبود  و  مقررات زدایی 
می دهد، سخن گفت. او خواستار همکاری بیشتر 
اتاق  نمایندگان  با  بخش  این  در  بهداشت  وزارت 
شد: »بدنه وزارت بهداشت با این استدالل که حوزه 
غذاودارو بسیار حساس است، در مقابل حذف قوانین و 
بخش نامه های مزاحم کسب وکار جبهه گیری می کند. 
بی ثباتی در قوانین و غیرقابل پیش بینی بودن شرایط، 

به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود.« 
او قیمت گذاری یک طرفه در مورد محصوالت پزشکی 
و دارویی را غیرمنصفانه ارزیابی کرد و گفت: »برای 
تعیین قیمت باید نظرات مصرف کننده را نیز در نظر 

گرفت.«  
موضوع اعطای اوراق خزانه اسالمی به جای مطالبات 
بخش خصوصی از وزارت بهداشت از دیگر نکاتی بود که 
از سوی صالح ورزی مطرح شد: »استفاده از این اوراق 
بدون در نظر گرفتن قدرت خرید آن، اشتباه است. باید 

این روند متوقف شود.« 
محمدرضا کرباسی معاون امور بین الملل اتاق ایران 
نیز با بیان این که تولیددارو در کشور، ارزش افزوده 
خوبی را برای کشور به همراه دارد مهم ترین معضل 
در حوزه دارو را مشکل ثبت دارو در کشورهای مختلف 
جهان خواند. او در این باره پیشنهاد کرد که کارگروهی 

اتاق  و  وزارت خارجه  بهداشت،  وزارت  از  متشکل 
بازرگانی ایجاد شود: »این کارگروه می تواند بسترهای 
الزم را برای ثبت دارو در کشورهای مختلف جهان 
فراهم کند. چراکه این اتفاق ارزش افزوده خوبی برای 

کشور به همراه خواهد داشت.«  
او هم چنین در موضوع گردشگری سالمت پیشنهاد 
واگذاری این حوزه به بخش خصوصی را داد: »رقابت 
و فعالیت بیمارستان های دولتی موجب می شود تا 
بیمارستان های دولتی خدماتی که باید به شهروندان 
کشور ارایه بدهد را در اختیار گردشگران خارجی قرار 

می دهد.« 
ابوالفتح صانعی رییس اتحادیه بازرگانان تجهیزات 
پزشکی ایران نیز در این نشست به ارایه آماری از حوزه 
تجهیزات پزشکی کشور پرداخت: »در حوزه تجهیزات 
پزشکی حدود 1000 شرکت تولیدی و 2200 شرکت 
واردکننده حضور دارند. هم چنین در زمینه تجهیزات 
پزشکی 260 هزار قلم وسیله ثبت شده است درحالی 
که در حوزه داور کمتر از 25 هزار قلم دارو ثبت شده 
است. تعداد شرکت های دارویی 100 شرکت با 300 
 2200 تجهیزات  در  که  درحالی  است  نمایندگی 

شرکت با 5500 نمایندگی وجود دارد.« 
او افزود: »باالی 55 درصد فعاالن حوزه دارو دولتی 
یا نیمه دولتی هستند اما در تجهیزات و ملزومات 
پزشکی این بخش کامال به دست بخش خصوصی 
تجهیزات  نقش  تشخیص  در حوزه  می شود.  اداره 
تعیین کننده است. در حوزه درمان و عمل جراحی 
نیز این وسایل تا پای جان بیمار، نقش بازی می کنند. 
زیرساخت های تجهیزات و ملزومات با این کمیت و 
اهمیت باید در وزارت بهداشت توسعه پیدا کند و یک 
جایگاه شایسته تری نسبت به ساختار امروز داشته 
به  نسبت  موافق  نظر  بهداشت  وزیر  گرچه  باشد. 
واگذاری بخشی از تشکل ها را به بخش خصوصی دارد 

قیمت گذاری کاالهای پزشکی برداشته شود 

وزیر بهداشت در نشست صبحانه کاری با فعاالن بخش خصوصی
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اما تا عملی شدن این واگذاری باید تقویت ساختارها 
مورد توجه قرار بگیرد.« 

سیدمجتبی معظمی رییس فدراسیون اقتصاد سالمت 
ایران، نیز در این جلسه از مشکالت فعاالن اقتصادی 
در زیر چتر اتاق بازرگانی سخن گفت: »در این زمینه 
جلسات زیادی برگزار شده است و تالش های بسیار 
گسترده ای از سوی وزیر و معاونان نیز در طول دو سال 
گذشته برگزار شده است. پرداخت های نقدی میسر 

نیست و باید نظمی به پرداخت ها داده شود.« 
به گفته او قرار بر این بود که به محض ارایه خدمات 
در زمینه دارو و تجهیزات در قالب طرح تحول نظام 
سالمت و بیمه همگانی، 60 درصد از مطالبات به 
صورت نقدی پرداخت شود و 40 درصد باقی مانده  
نیز در مدت سه تا چهار ماه پرداخت شود: »اکنون 
وضعیت آشفته ای در این زمینه پیش آمده است. 4 
هزار میلیارد تومان که به این بخش تزریق شده است 
که از این میان 1600 میلیارد تومان به بخش دارو و 
تجهیزات اختصاص دارد. ما خواهان این هستیم که تا 
پایان سال به روال کنونی حرکت کنیم اما از ابتدای 
سال آینده 60 درصد قانون بیمه همگانی در بخش 

ما اجرا شود.« 
صنایع  انجمن های  کانون  دبیرکل  زرگران،  کاوه 
غذایی ایران، سیاست گذاری های یکپارچه در زنجیره 
غذایی کشور را ضروری خواند. او گفت: »عملکردهای 
متفاوت مسؤوالن به این حوزه آسیب وارد می کند. 
در این بخش باید بر اساس یک آیین نامه مشخص 

حرکت کرد.« 
او در ادامه به وضعیت کاالهای آسیب رسان در کشور 
اشاره کرد و گفت: »افرادی که در این بخش فعال 
هستند با توانمندی ها و معضالت فعاالن اقتصادی 
کاالهای  قانون  مورد  در  ندارند.  کامل  آشنایی 
آسیب رسان ما اعتقاد داریم این موضوع در بخشی 
از وزارت بهداشت به آن رسیدگی می شود که اشراف 
کامل به توانمندی ها و معضالت صنایع غذایی ندارند. 
هم چنین باوجود این که قانون یک کارگروه پنج نفره را 
به سرپرستی وزارت بهداشت برای رسیدگی به مسایل 
تعیین کرده است اما دیده شده است که معموال بخش 
خصوصی حتی به عنوان شنونده هم دعوت نمی شوند. 
ترک  میان مسؤوالن مختلف، موجب  ناهماهنگی 
جلسه شده است. سیاست گذاری ها باید به نوعی باشد 

که برای بخش صنعت نیز قابل اجرا باشد.«  
محصوالت  برای  مالیات  وضع  چگونگی  زرگران 
نظرات  »دریافت  کرد:  ارزیابی  نامناسب  را  غذایی 

بخش خصوصی در زمان تصمیم گیری های کالن در 
حوزه های تخصصی، می تواند مشکالت را حل کند.«  
جمال رازقی رییس اتاق شیراز و نماینده کمیسیون 
این سؤال که چرا  نیز طرح  اتاق کرمان  صنایع و 
آشنایان به حوزه دارو را بر سرنوشت صنعت غذای 
کشور حاکم می کنید، گفت: »ضوابط حاکم در این 
حوزه باید بازنگری شود. در حال حاضر هزینه تمام شده 
محصوالت غذایی بسیار باال  است. این موضوع قدرت 
رقابت در بازارهای صادراتی را از تولیدکنندگان گرفته 
است.«  او هم چنین خواستار برخورد با قاچاق کاالهای 

سالمت محور شد. 
دکتر زارع کمالی نماینده اتحادیه واردکنندگان دارو، 
بخش مهم داروهای وارداتی را داروهای تخصصی 
خواند که امکان تولید آن ها در کشور وجود ندارد. او 
گفت: »مهم ترین مشکل واردکنندگان دارو، ارز و 
نوسانات آن است. باال و پایین رفتن ارز برای شرکتی 
که خرید و فروش محصوالتش برپایه ارز است اثر 

مستقیم دارد.« 
او با تأکید بر این که قبول دارد نرخ ارز برعهده وزارت 
بهداشت، نقش وزارت بهداشت در قیمت گذاری اقالم 
را غیرقابل انکار خواند: »ما از یک سو با قیمت گذاری 
مشکل داریم و از سوی دیگر نیز با مطالبات زیادی 
که از بخش دولتی معوق شده است و به حوزه پخش 
وارد شده است روبه رو هستیم. این باعث شده است 
که مشکل نقدینگی برای شرکت هایی که واردکننده 
هستند، ایجاد شود. از سوی دیگر نیز نظام بانکی به 
دلیل پرداخت نکردن پول، شرکت ها را تحریم کرده 

است.« 
دکتر زارع افزود: »در چنین شرایطی بانک برای من 
گشایش اعتبار نمی کند. مهم ترین وظیفه من تأمین 
دارو است. با این روند تامین دارو به زودی مختل 
می شود چرا که اگر من به عنوان واردکننده دارو را 
واردکنم، نظام بانکی فعالیت من را مختل خواهد کرد. 

این عمال خوشامدگویی برای قاچاق است.«  
خدایار عینی، دبیر سندیکای تولیدکنندگان سرنگ و 
سرسوزن ایران نیز با اشاره به از دست رفتن بازارهای 
صادراتی سرنگ کشور پس از حضور چین در این 
بازارها، تولیدات کشور در این بخش را 3 برابر نیاز 
داخل برآورد کرد. او از راه اندازی کارخانه ای از سوی 
دولت در این حوزه انتقاد کرد: »متأسفانه کارخانه های 
خصوصی در رقابت با این کارخانه دیگر توان ادامه 
حیات ندارند. این کارخانه در سال 1392 تأسیس 

شده و در حال فعالیت است.« 

است و به زودی تصمیم گیری خواهیم کرد که با آن 
کار کنیم یا خیر. هم چنین اگر با سامانه اداره کل و 
گمرکات ارتباطاتی بوده نیز تصمیم گیری می شود. 
البته خللی در فعالیت های جاری وارد نخواهد شد. 
واقعیت این است که در حوزه تجهیزات پزشکی یک 
فضا و فرایندهایی وجود دارد که با تی تک هم خوان 
نیست. اگر آن ها را رفع کنند و انتظارات ما فراهم 
این  غیر  در  باشد.  دسترسی  قابل  می تواند  شود 

صورت سامانه های قبلی را احیا خواهیم کرد.« 

قابل   imed.ir نشانی  با  جدید  تارنمای 
دسترس است 

اطالعات  فناوری  اداره  سرپرست  شهبازی  رویا 
را  توضیحاتی  مراسم  این  در  تجهیزات،  اداره کل 
درباره بخش های مختلف تارنمای جدید اداره کل 
افزایش  او  گفته  به  کرد.  ارایه  پزشکی  تجهیزات 
تخصصی،  عمومی و  اطالعات  به  دسترسی  سطح 
محتوای  و  مطالب  به  آسان  و  سریع  دسترسی 
اداره کل  جدید  پرتال  ایجاد  اهداف  از  تارنما 
تجهیزات پزشکی بوده است: »محتوای تارنما در 
 لینک های مختلف قرار داده شده است تا مخاطبان 
دچار  خود  نظر  مورد  اطالعات  یافتن  برای 

سردرگمی نشوند.« 
مستقیم  نشانی  با  اداره کل  جدید   تارنمای 
imed.ir قابل دسترسی است. در صفحه نخست 

سعی شده است اطالعات با محوریت های مختلف 
و براساس ساختار اداری و دانشگاه ها بیان شود. 
اصناف،  واردکنندگان،  تولیدکنندگان،  دانشگاه، 
کدام  عمومی هر  اطالع رسانی  و  توزیع کنندگان 
لینک های خود را دارند و اطالعات خود را بیان 
ادارت  در  که  است  کاری  بعدی  موارد  می کنند. 

پورتال جدید اداره کل 
تجهیزات پزشکی وزارت 

بهداشت رونمایی شد 

با حضور مدیرکل 
تجهیزات پزشکی کشور؛

وزارت  پزشکی  تجهیزات  اداره کل  جدید  پورتال 
بهداشت با دیدگاه های جدیدی که با نظرسنجی 
از مدیران تجهیزات پزشکی و مخاطبان به دست 
آمده، طراحی شده است. برای ایجاد این پرتال یک 
ماه بدون وقفه زمان گذاشته شده است. این پرتال 
شامل بخش های مختلف چون خبرنامه، استعالم ها، 
سامانه  مختلف،  اداره های  معرفی  فراخوان ها، 

پیامک و غیره است. 
مراسم رونمایی از پرتال جدید اداره کل تجهیزات 
پزشکی در روز سوم بهمن ماه با حضور مدیرکل و 
جمعی از رؤسای ادارات  اداره کل تجهیزات پزشکی 
رونمایی شد. دکتر رضا مسائلی، مدیرکل تجهیزات 
پزشکی کشور، رونمایی از تارنمای جدید اداره کل 
تجهیزات پزشکی را فصل جدیدی از عملکرد حوزه 
راه  یک  ابتدای  »این  خواند:  اطالعات،  فناوری 
طوالنی است. بخش فناوری اطالعات باید به عنوان 
قلب یک سازمان مردم محور، فعال تر شود. طراحی 
زمان بندی  یک  براساس  جدید،  پرتال  ایجاد  و 

مشخص انجام شد.« 
به گفته دکتر مسائلی حوزه تجهیزات پزشکی در 
کشور، 30 هزار میلیارد تومان از بودجه دولت را به 
خود اختصاص داده است. از این جهت مدیریت آن 
کار بسیار مهمی است و نیازم به مدیریت همه جانبه 
دارد. بخشی از این مدیریت مربوط به حوزه فناوری 
اطالعات و گسترش فعالیت های آن می شود: »با 
شروع مجدد فعالیت تارنمای آیمد، با استعالمات 
زیادی مواجه خواهیم بود. از این پس عموم مردم، 
بیمارستان های  درمانی،  مراکز  پزشکی،  جامعه 
دولتی، خصوصی، تامین اجتماعی و بیمارستان های 
تابع وزارت بهداشت و نیروهای مسلح به این تارنما 

رجوع می کنند.«
 انجام عملیات مالی، فعالیت شرکت ها و دانشگاه های 
علوم پزشکی در حوزه تجهیزات  از این پس با استفاده 
از این تارنما انجام می شود و جایگاه هدایت و رهبری 
حوزه تجهیزات پزشکی  را در کشور دارد: »آیمد، 

روزانه 15 تا 20 هزار بازدیدکننده برخط )آنالین( 
دارد و تاکنون نیز 5 میلیون نفر بازدیدکننده داشته 
است. این نشان دهنده مرجعیت این تارنما در حوزه 
تجهیزات پزشکی کشور است. هرچه در این حوزه 
کار کنیم کم است و جا دارد بیش از گذشته فعالیت 

کنیم.« 
اداره کل  تارنمای  انگلیسی  بخش  به  ادامه  در  او 
تجهیزات پزشکی، اشاره کرد و گفت: »بر اساس 
انگلیسی  تارنمای  شده،  انجام  برنامه ریزی های 
دهمین  به  تبدیل  پزشکی  تجهیزات  اداره کل 
تارنمای تجهیزات پزشکی در جهان خواهد شد. با 
توجه به این که بیش از 5500 نمایندگی شرکت های 
مختلف جهانی در ایران فعالیت دارند، ایجاد بخش 
از  یکی  به  آن  تبدیل  و  پرتال  این  در  انگلیسی 
تارنما های برتر تجهیزات پزشکی در جهان ضروری 
بود. البته دستیابی به این هدف نیازمند یک کار 

فشرده و دایمی است.« 
به گفته دکتر مسائلی در بخش انگلیسی تارنما 
بخشنامه ها  اقدامات،  استعالم ها،  روال ها،  تمام 
می شود  انجام  ایران  در  که  ثبتی  فرآیندهای  و 
خواهد  اعالم  شرکت ها  به  بین المللی  به صورت 
حوزه  در  که  فعالیت هایی  اقدام،  این  با  شد. 
قانون گذاری تجهیزات پزشکی انجام می شود در 
دسترس همه افراد در داخل و خارج از کشور قرار 

خواهد گرفت. 
مشاور وزیر افزود: »پس از شروع به کار تارنمای جدید، 
اطالع رسانی های بیشتری در رابطه با اقدامات انجام 
شده، خواهیم داشت. این اطالع رسانی به صورت 
گیف، انیمیشن یا اینفوگرافی به جامعه مخاطبان 
اطالع رسانی می شود. هم چنین بخش خبری تارنما 
نیز فعال تر از گذشته خواهد بود. همه این اقدامات 
در راستای دست یابی به جایگاه رهبری تجهیزات 
پزشکی انجام می شود که به صورت قانون در اختیار 
وزارت بهداشت است و باید ایفای نقش کند. از این 
راه انضباط بخشی در بازار، نظارت فعال و دایمی در 

حوزه تجهیزات پزشکی محقق می شود.«  
او در پاسخ به پرسش خبرنگار صنعت درمان مبنی 
بر این که در دوره قبل تارنما ها را با تارنمای گمرگ 
مرتبط کرده بودند تا کار گمرکی هم انجام شود. 
آیا این امکان در تارنمای جدید هنوز هم وجود 
تی تک  سامانه  سوی  از  »فعالیت ها  گفت:  دارد، 
انجام می شود. ما از تی تک راضی نیستیم. زیرا با 
مطلوب ما فاصله دارد. این موضوع منعکس شده 

و  آمار  فرایند،  ضوابط،  ادارات  است.  شده  انجام 
اخبار خود را به صورت خالصه وار در لینک خود 
دارند. هم چنین اطالعات اداره ها نیز به تفکیک 
بیان شده است و برای هر کدام یک شرح مختصر 
در نظر گرفته شده است که شامل معرفی، اهداف 
امکاناتی چون  تارنما  این  و مخاطبان است: »در 
به  جدید  تارنمای  محتواهای  و  داده ها  ارسال 
صفحه ای  هم چنین  دارد.  وجود  محاطبان   تمام 
برای بیان فعالیت ها، آمار و عملکرد ادارات در نظر 
گرفته شده است که به صورت ماهانه به روزرسانی 

می شود.« 
تجهیزات  اداره کل  تارنمای جدید  در  او  به گفته 
است؛  شده  افزوده  جدیدی  موارد  پزشکی 
لینک های مخاطب محور یکی از این بخش ها است 
درمانی، شرکت های  مراکز  دانشگاه ها،  شامل  که 
مردم  عموم  و  اصناف  عرضه کننده،  تولیدکننده، 
استعالم های  برای  بخشی  »هم چنین  است: 
فراخوان های  و  کاال  اصالت  استعالم  مردمی مانند 
ارسال  و  خبرنامه  است.  شده  ایجاد  اعالم شده، 
این  دیگر  بخش  ایمیل  طریق  از   بخشنامه ها 

تارنما است.« 
سرپرست اداره فناوری اطالعات اداره کل تجهیزات 
از افزوده شدن امکان ارسال پیامک برای مخاطبان 
با ثبت نام در این تارنما، خبر داد: »هر فردی می تواند 
با پرداخت یک مبلغ از هزار تومان به باال، پیامک خود 
را فعال کند. در نتیجه می تواند از گردش پرونده ها 
و اخبار و اطالعات مربوط به حوزه کاری خود آگاه 
ایمیل  با وارد کردن یک یا چند  شود. هم چنین 
می تواند اطالعات مورد نظر خود را از طریق ایمیل 

دریافت کند.« 
در این تارنما، برای هر یک از مخاطبان استعالم ها 
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با فرمت هایی قرار داده شده  به صورت فیلترشده 
است که بتوانند آن را برای دیگران بفرستد. با این 
روش می توانند گزارش ها و خروجی فعالیت های 
خود را دریافت کنند: »موضوع دیگری که به تارنما 
افزوده شده است دریافت خروجی خبرنامه است. 
هرکسی می تواند این خبرنامه را با فرمت های قابل 

چاپ به دیگران بفرستد.« 
به گفته شهبازی بخشی از مطالبی که روی تارنما 
قرار گرفته است، بازنگری شده است. این بازنگری 
شامل بازنگری فایل ها، ضوابط، آیین نامه ها، فرم ها، 
روال و اخباری است که در تارنمای پیشین بوده 
است. البته تاریخ انقضای برخی از این اطالعات، 
گذشته بود که نیاز به بارگذاری دوباره در تارنما 
نبود. بخشی از آن ها نیز آیین نامه هایی است که در 
دست بازنگری قرار دارد. این آیین نامه ها نیز پس از 

بازنگری روی تارنما قرار می گیرد.« 
تاکنون دو هزار فایل خبری و 371 فایل آیین نامه 
بازنگری قرار گرفته است که  اداره کل مورد  در 
به روزرسانی شد و روی تارنما قرار گرفت. تمام 
این موارد براساس چیزی که مخاطب نیاز دارد، 
گرفته  قرار  تارنما  روی  مربوط  لینک های  در 
مربوط  لینک  نیز  تارنما  از  »بخشی  است:  شده 
ادارات  این بخش  در  است.  متداول  به سؤاالت 
مهم ترین  پزشکی  تجهیزات  اداره کل  مختلف 
سؤال  به عنوان  مخاطبان  برای  که  موضوعاتی 
مطرح است را گردآوری کردند که اطالعات آن در 

تارنما بارگذاری شد.« 
بخش دیگر این تارنما، یکسان سازی موارد صفحات 
ادارات و بازنگری طرح هایی است که در اداره ها برای 
مشابه  »اطالعات  می شود:  داده  نمایش  مخاطب 
در اداره کل با یک عنوان جمع آوری شده است که 
در تارنما قرار گرفته است. البته برخی از ادارات 
این  ابتدا  بنابراین  داشتند.  متفاوتی  بخش های 
اطالعات و سپس موارد مشابه با یک عنوان مشترک 

آورده شده است.« 

با  مشترک  نشستی  پزشکی،  تجهیزات  اداره کل 
معاونت  دانش بنیان  مؤسسات  و  شرکت ها  مرکز 
برگزار کرد. در  ریاست جمهوری  فناوری  علمی و 
این نشست بر اهمیت همکاری و تعامل میان این 
دو نهاد در جهت رشد پایدار شرکت های دانش بنیان 
در حوزه تجهیزات پزشکی تأکید شد. چرا که توجه 
و حمایت از شرکت های دانش بنیان از سیاست های 
کالن کشور است که در این راستا مرکز شرکت ها و 
مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست 
شرکت های  از  حمایت  قانون  مجری  جمهوری، 
تجهیزات  اداره کل  است.  کشور   در  دانش بنیان 
پزشکی نیز وظیفه قانون گذاری و نظارت در این 

زمینه را برعهده دارد. 
به گزارش خبرنگار صنعت درمان، دکتر رضا مسائلی 
سیدمحمد  کشور،  پزشکی  تجهیزات  مدیرکل 
و  شرکت ها  مرکز  رییس  خراسانی  صاحبکار 
فناوری  علمی و  معاونت  دانش بنیان  مؤسسات 
ریاست جمهوری، مهندس علیرضا سلیمانی معاون 
فنی اداره کل تجهیزات پزشکی، مهندس رزا مختاری 
رییس اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفیت، مهندس 
اسحاق عامری رییس اداره صادرات و دکتر امامی از 
از  استادان دانشگاه و صاحب شرکت دانش بنیان 
جمله افراد حاضر در نشست مشترک مرکز شرکت ها 
فناوری  علمی و  معاونت  دانش بنیان  مؤسسات  و 
ریاست جمهوری و اداره کل تجهیزات پزشکی بودند. 
دکتر رضا مسائلی مدیرکل تجهیزات پزشکی کشور، 
در این نشست تأکید کرد که در حوزه شرکت های 
دانش بنیان، جای کار و فعالیت بیشتری در مقایسه 

با گذشته برای خدمت به مردم، وجود دارد. 
او با اشاره به این که برخی از شرکت های دانش بنیان 
فعال در حوزه تجهیزات پزشکی پس از گذشت مدتی 
از فعالیت، متوجه می شوند که باید از وزارت بهداشت 
پروانه ساخت دریافت کنند، گفت: »بر اساس قانون، 
برای  کشور  در  پزشکی  تجهیزات  تولیدکنندگان 

دریافت  به  اجازه فروش محصوالت خود  دریافت 
پروانه ساخت از وزارت بهداشت نیاز دارند. از این 
جهت شرکت هایی که برای دریافت پروانه ساخت 
مراجعه نکنند حتی اگر دانش بنیان باشند، از نظر 

قانون گذار مجرم شناخته می شوند.« 
به گفته دکتر مسائلی، گاهی برخی از شرکت های 
تجهیزات  حوزه  در  خوبی  ایده های  دانش بنیان 
پزشکی دارند اما این ایده ها از نظر اداره کل تجهیزات 
پزشکی که مسؤول سالمت جامعه است، منتج به 
صدور پروانه ساخت نمی شوند. چرا که این ایده ها 
تنها ایده هایی فناورانه  هستند که با صدور پروانه 
ساخت فاصله دارند: »تعامل میان اداره کل تجهیزات 
پزشکی و مرکز شرکت ها و مؤسسات دانش نیان، 
شرکت های  به  فرآیندها  آموزش  و  سهولت  برای 

دانش بنیان ضروری است.«  
تجهیزات  تولید  بازار  درباره  بهداشت  وزیر  مشاور 
پزشکی در کشور گفت: »در حوزه دارو 22 هزار قلم 
دارو در کشور به ثبت رسیده است اما در حوزه تجهیزات 
پزشکی 260 هزار قلم وسیله پزشکی ثبت شده است. 
این نشان دهنده حضور یک طیف متنوع و وسیع از 

محصوالت پزشکی تولید داخل در کشور است.« 
حوزه های  و  تخصص  با  »ما  افزود:  مسائلی  دکتر 
روبه رو  پزشکی   تجهیزات  حوزه  در  مختلفی 
نفر  اداره کل تجهیزات پزشکی، 180  هستیم. در 
نیرو و کارشناس، فعالیت دارند. این نشان از تنوع و 
گستردگی حوزه تجهیزات پزشکی دارد. میزان بازار 
تجهیزات پزشکی در کشور  2 میلیارد و 500 میلیون 
یورو است که از این میان حدود 700 میلیون دالر 
مربوط به تولید داخلی می شود. این یک رقم قابل 

توجه است.« 
به گفته او، سیاست های کشور در حوزه اقتصاد 
و  زیاد  فشار  که  است  سیاست هایی  مقاومتی، 
باالیی را به اداره کل تجهیزات پزشکی وارد کرده 
سخت بودن،  وجود  با  که  سیاست هایی  است. 

راه موفقیت و پیشرفت کشور
حمایت از شرکت های دانش بنیان است

مدیرکل اداره تجهیزات پزشکی

شرکت های دانش بنیان اگر پروانه ساخت دریافت نکنند 
مجرم شناخته می شوند

این حوزه خواهد شد: »کاالها  پیشرفت  موجب 
خطر  کالس  براساس  پزشکی  تجهیزات  و 
طبقه بندی می شوند. تولیدات کشور در گذشته 
دارای کالس خطر اِی )A( بوده است اما اکنون 
با 400 محصولی مواجه هستیم که دارای کالس 
خطر سی )C( و دی )D(  هستند. این نشان دهنده 
کار  هم چنین  کشور  در  تولیدکنندگان  رشد 
سخت، فشرده و متراکمی است که با آن روبه رو 

هستیم و باید به آن ها پروانه ساخت بدهیم.« 
مسائلی با بیان این که درست است که جایگاه قانونی 
معاونت  هیأت امنا،  پزشکی،  تجهیزات  اداره کل 
زیر  غذاودارو  سازمان  و  بهداشت  وزارت  فناوری 
نظر وزارت بهداشت است اما در ماهیت باید دید 
که حوزه اختیارات  هرکدام چیست و چه وظایفی 
دستگاه  به عنوان  »ما  گفت:  دارند،  برعهده  را 
نظارت یا سیاست گذار فعالیت داریم. یعنی جایگاه 
قانون گذاری و نظارت بر کیفیت تجهیزات پزشکی در 
کشور درست است که بودجه نداریم اما شأن حمایتی 
ما از جایگاه نظارتی ما می تواند تقویت شود. دستگاه 
نظارت نیز چون مربوط به سالمت مردم است باید 
دقت کند تا فعالیت ها براساس استانداردهای ملی و 
جهانی انجام شود. بنابراین ابتدا باید بدانیم اختیارات 
ما چیست تا براساس آن برنامه ریزی داشته باشیم.« 
و  تفاهم نامه ها  پزشکی  تجهیزات  حوزه  »در 
در  که  دارد  وجود  مختلفی  حمایتی  بسته های 
خیلی از موارد، ذی نفعان از آن مطلع نیستند.« 
»باید  افزود:  مطلب،  این  بیان  با  مسائلی  دکتر 
جلسات مشترکی را با شرکت ها برای حل مشکالت 
برگزار کرد. ما دنبال این هستیم که هزینه های 
تولید را کاهش دهیم و این ظرفیت را نیز داریم. 
می توانیم با جمعی خرج کردن هزینه ها، اقداماتی 
را به صورت مشترک انجام بدهیم. نقش و جایگاه 
معاونت  دانش بنیان  مؤسسات  و  مرکز شرکت ها 
علمی و فناوری ریاست جمهوری در این زمینه به 

ما خیلی کمک خواهد کرد.« 

شده  ثبت  دانش بنیان  شرکت  هزار   20
است 

در ادامه این نشست، سیدمحمد صاحبکار خراسانی 
بنیان  دانش  مؤسسات  و  شرکت ها  مرکز  رییس 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از مراجعه 
20 هزار شرکت دانش بنیان به مرکز شرکت ها و 
مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری در زمینه های مختلف خبر داد. به گفته 
او مرکز شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان مجری 
قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان در کشور 
است. این قانون از سال 89 مصوب شده است: »در 
این قانون آمده است که شرکت های دارای فناوری 
برتر در حوزه های مختلف از نفت تا نانو، هوافضا، 
شناخته  باید  پزشکی  تجهیزات  و  ماشین سازی 
شوند و مورد حمایت قرار بگیرند. بر همین اساس 
برنامه های مختلفی برای حمایت از این شرکت ها 

تدوین شده است.« 
و  شرکت ها  مرکز  خراسانی  صاحبکار  گفته  به 
فناوری  علمی و  معاونت  دانش بنیان  مؤسسات 
گذشته،  دوره  چند  طول  در  جمهوری  ریاست 
تالش کرده است که با اداره کل تجهیزات پزشکی و 
شرکت های دانش بنیان در این حوزه تعامل مناسبی 
برقرار کند. چرا که از یک سو شرکت ها با اداره کل 
تجهیزات پزشکی در تعامل هستند و از سوی دیگر 
نیز مرکز خود را مسؤول حمایت از شرکت ها می داند: 
»مرکز شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و اداره کل 
تجهیزات پزشکی هرکدام ابزاری را برای حمایت از 
این شرکت ها در اختیار دارند. باید این ابزارها در کنار 
هم گذاشته شود و تعامالتی میان اداره کل و مرکز 

شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان برقرار شود.« 
او در ادامه به تدوین بسته حمایتی-سیاستی افزایش 
ارتباط دانشگاه با صنعت از سوی وزارت بهداشت در 
دولت پیشین و ابالغ این بسته به مرکز شرکت ها 
فناوری  علمی و  معاونت  دانش بنیان  مؤسسات  و 
ریاست جمهوری، اشاره کرد: »در رابطه با این بسته، 
در تارنمای دانش بنیان ]daneshbonyan.ir[ بخشی 
دانش بنیان  شرکت های  که  است  شده  داده  قرار 
و  فرآیندها  با  و  کنند  مراجعه  آن  به  می توانند 

آیین نامه های مختلف آشنا شوند.« 
به گفته او در این تارنما مراحل حمایتی مختلف 
توضیح داده شده است. هم چنین توضیح داده شده 
است که در هر معاونت برای ارتباط دانشگاه و صنعت 
یا با شرکت های دانش بنیان چه کارهایی را می توان، 
انجام داد: »مرکز، مهم ترین ابزارهایی که در وزارت 
بهداشت برای تسریع و تسهیل گری در شرکت های 
دانش بنیان وجود دارد را جمع آوری کرده است که 
در  است.  غذاودارو  سازمان  ابزار  آن ها،  مهم ترین 
سازمان  تأثیر  قدرت  تحقیقات،  معاونت  حقیقت 
غذاودارو و هیأت امنای صرفه جویی ارزی در توسعه 
فناوری ها را در اختیار ندارد. این بسته را از این جهت 
بیان کردم که بدانیم این پروتکل به امضای آقای وزیر 
رسیده است و باید باهم تالش کنیم که آن را خوب 

اجرا کنیم.« 
صاحبکار خراسانی هم چنین از تفاهم نامه ای که 
به تازگی میان وزیر بهداشت و معاون تحقیقات و 
فناوری ریاست جمهوری به امضا رسید، یاد کرد: 
»این تفاهم نامه با هدف توسعه فناوری و زیست بوم 
دانش بنیان در حوزه ملزومات و تجهیزات پزشکی 
محصوالت  تولید  توسعه  برنامه  اهداف  تحقق  و 
بهداشت،  هاشمی وزیر  دکتر  میان  دانش بنیان 
درمان و آموزش پزشکی و دکتر ستاری معاون 
علمی و فناوری ریاست جمهوری به امضا رسید.« 
او در ادامه از آمادگی مرکز شرکت ها و مؤسسات 
دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
در زمینه آموزش فرآیندهایی که برای رشد و بلوغ 
این  به مدیران  نیاز است  شرکت های دانش بنیان 
بدون  شرکت ها  این  که  چرا  داد.  خبر  شرکت ها 
داشتن اطالعات در زمینه این فرآیندها دچار مشکل 

خواهند شد. 
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پزشکی،  تجهیزات  کنترل کیفی  حوزه  در  زمانی 
شرکتی وجود نداشت و این حوزه جایگاهی در کشور 
نداشت اما امروز 32 شرکت کنترل کیفی در حوزه 
تجهیزات پزشکی کشور فعالیت دارند. با این وجود 
شرکت های  فعالیت   متوجه  مسؤوالن  از  بسیاری 
کنترل کیفی و اهمیت آن در سالمت مردم نیستند. 
راستای  در  باید  پزشکی  تجهیزات  شرکت های 
معرفی فعالیت های خود تالش کنند و در این راستا 
فرهنگ سازی انجام دهند. چرا که این حوزه برای 

خیلی از مسؤوالن و مردم ناشناخته است.  
رضا مسائلی، مدیرکل تجهیزات پزشکی کشور در 
با  پزشکی  تجهیزات  مدیرکل  هم اندیشی  نشست 
که  پزشکی  تجهیزات  کنترل کیفی  شرکت های 
دهم بهمن ماه امسال در اداره کل تجهیزات پزشکی 
کشور برگزار شد، گفت: »فرهنگ سازی در زمینه 
به گونه ای  باید  پزشکی  تجهیزات  کیفیت  کنترل 
انجام شود که این حوزه تبدیل به ادبیات رایج در 
میان سیاست گذاران کالن کشور و مردم شود. در این 
زمینه هم اداره کل تجهیزات پزشکی و هم شرکت های 
کنترل کیفی باید اطالع رسانی هایی را در سطح کالن 

انجام بدهند.« 
او افزود: »باید مطالبه عمومی در زمینه بررسی کیفیت 
تجهیزات پزشکی افزایش یابد. به گونه ای که وقتی 
دیدن  با  می شود  درمانی  مرکز  یک  وارد  شخصی 
برچسب روی تجهیزات متوجه شود که آن دستگاه 
مورد ارزیابی کیفی قرار گرفته است. باید تأثیر این 
فرهنگ سازی منجر به مطالبه عمومی شود. در این 

صورت است که می توان گفت که فعاالن در حوزه 
کنترل کیفی تجهیزات پزشکی، نقش خود را به خوبی 

ایفا کرده اند.« 
مشاور وزیر تأکید کرد که باید حوزه نظارت و مطالبات 
بر این شرکت ها شفاف بیان شود: »متناظر با وظایف 
اداره کل تجهیزات پزشکی، شرکت های کنترل کیفی، 
براساس  که  پزشکی  تجهیزات  آیین نامه  براساس 
تبصره 5 ماده 13 از قانون مربوط به مقررات امور 
پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی ابالغ 

شده است، بایدکارشان را با دقت انجام بدهند.« 
به گفته مسائلی در دوره جدید مدیریتی میان اداره کل 
تجهیزات پزشکی و معاونت درمان وزارت بهداشت، 
ارتباط نزدیکی برقرار شده است. این ارتباط منجر به 
ایفای نقش جدی تر و فعال تر در زمینه کنترل کیفی 
مهندسی  »اداره  شد:  خواهد  پزشکی  تجهیزات 
دوره  در  نیز  پزشکی  تجهیزات  اداره کل  نگهداری 
فراوانی  توان  و  جدید در بحث کنترل کیفی وقت 
فعالیت های  برون سپاری  از  پس  است.  گذاشته 
اداره کل تجهیزات پزشکی که تا 24 اسفندماه امسال 
وارد  نگهداری  و  مهندسی  اداره  می شود،  محقق 
حوزه های جدید مسؤولیتی و مدیریتی خواهد شد که 
روی ارتقای کیفیت نظارت بر تجهیزات پزشکی در 
بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی سراسر کشور 
اقدام می کند. این وظایف با تکیه بر بخش خصوصی 

دنبال خواهد شد.« 
به گفته او مطالبات اداره کل تجهیزات پزشکی از 
شرکت های خصوصی از این پس جدی تر خواهد شد 

و اداره کل در این زمینه از قوه قهریه خود استفاده 
خواهد کرد. یکی از این مطالبات ارتقای تجهیزات 
کالیبراسیون شرکت های کنترل کیفی به استاندارد 
جهانی 17025 است که شرکت ها باید در چارچوب 
این استاندارد به فعالیت خود ادامه بدهند: »رسیدن 
به استاندارد جهانی 17025 قطعا کار سختی است. 
رعایت نکردن استاندارد 17025 در کشور دلیل خوبی 
برای ادامه یافتن این وضعیت نیست. شرکت ها باید در 
این راستا تالش کنند. آنچه به عنوان متولی سالمت 
جامعه برعهده ما است، ایجاد تکلیف برای اجرای 

استاندارد 17025 از سوی شرکت ها است.« 
او افزود: »ما باید بتوانیم هزینه ها را افزایش بدهیم. 
یعنی شرکت های کنترل کیفی باید بتوانند درآمد خوب 
داشته باشند تا کار خوب انجام بدهند. باید در بحث 
افزایش درآمد شرکت ها تالش کرد اما 17025 خط 
قرمز ما است.«  مسائلی از سفر وزیر بهداشت در آینده ای 
نزدیک به اتحادیه اروپا و برگزاری جلسه ای با کمیسیون 
اروپایی خبر داد. او گفت: »یکی از موضوعات این جلسه 
ایجاد ارتباط نزدیک تر با این کمیسیون اروپایی است. 
است  افرادی  استقرار  برای  زمینه  ایجاد  هم چنین 
که استاندارد 17025 را در ایران به شرکت ها ارایه 
می دهند. شرکت های دیگر که آزمایشگاه دارند نیز باید 

استاندارد 17025 را مستقر کنند.« 
تأمین مالی شرکت ها از جمله مسائلی بود که از سوی 
شرکت ها در این نشست مطرح شد. دکتر مسائلی در 
این باره گفت: »شرکت های کنترل کیفی باید دارای 
ردیف تأمین مالی باشند. نام این ردیف بهبود و ارتقای 
استاندارد است که در تمام دانشگاه های علوم پزشکی 
دستورالعمل های  براساس  دانشگاه ها  دارد.  وجود 
در  ردیف هستند.  این  رعایت   به   اداره کل مکلف 

غیر این صورت تخلف کرده اند.« 
وصول مطالبات نیز از دیگر دغدغه های شرکت ها بود. 
مدیرکل تجهیزات پزشکی کشور بیان کرد که  اداره کل 
درحال پیگیری وصول این مطالبات است: »اداره کل، 
دانشگاه ها و مراکز درمانی باید در مقام اجرا قدری 
منضبط تر عمل کنند. در این زمینه پیشنهاداتی نیز به 
دولت و سازمان مدیریت ارایه شده است که در دستور 

کار دولت برای وصول مطالبات قرار دارد.« 
افزایش شرکت های کنترل کیفی تجهیزات پزشکی و 
تخفیفات 50 درصدی که این شرکت ها ارایه می دهند 
از دیگر نکاتی بود که به آن اشاره شد. مسائلی با بیان 
این که ارایه تخفیفات 50 درصدی به معنای تخلف 
است، گفت: »از این لحظه اگر کسی بیش از 10 درصد 

تخفیف بدهد، پروانه اش باطل خواهد شد.« 
مشاور وزیر در این زمینه به شرکت های کنترل کیفی 
تجهیزات پزشکی پیشنهاد ایجاد یک تشکل صنفی را 
ارایه کرد. زیرا نقش جایگاه این شرکت ها در سالمت 
جامعه یک جایگاه مهم و کلیدی است. این پیشنهاد با 

استقبال شرکت ها روبه رو شد. 
کم بودن تعرفه خدمات کالیبراسیون از موضوعاتی 
است که در میان شرکت های کنترل کیفی تجهیزات 
پزشکی تبدیل به یک دغدغه شده است. دکتر مسائلی 
بیان کرد که افزایش تعرفه ها یک موضوع قابل بررسی 
است. زیرا  کار خوب باید موازی با پول خوب باشد. 
او  هم چنین در زمینه تجهیزات توان بخشی بیان کرد 
که برای کنترل کیفی تجهیزات توان بخشی به زودی 
تشکیل  پزشکی  تجهیزات  اداره کل  در  کارگروهی 
مختلف  زمینه های  در  کارگروه  این  شد.  خواهد 

تجهیزات پزشکی برنامه ریزی خواهد کرد.
 

داشبورد مدیریتی تجهیزات پزشکی ایجاد 
می شود

ایجاد یک بانک از اطالعات شرکت های کنترل کیفی 
دانشگاه های  مسؤوالن  به  اطالعات  این  ارایه  و 
در  مطرح شده  موضوعات  دیگر  از  علوم پزشکی 
کارشناس  تربتی،  نسیم  مهندس  بود.  جلسه  این 
کنترل کیفی اداره مهندسی و نگهداری تجهیزات و 
ملزومات پزشکی سازمان غذاودارو در پاسخ به این 
پیشنهاد گفت: »داشبورد مدیریتی تجهیزات پزشکی 
در دستور کار قرار داد که تا پایان امسال آماده می شود. 
این داشبورد شامل تمام اطالعات تجهیزات پزشکی 
در سراسر کشور و تمام نتایج آزمون های کنترل کیفی 
است. از نتایج این داشبورد مدیریتی این است که 
می توان مشکالت یک برند خاص را شناسایی کرد.«  

او در ادامه از وجود نداشتن آزمایشگاه کالیبراسیون 
تجهیزات پزشکی در کشور خبر داد و بیان کرد: »سال 
گذشته فراخوان داده شد که تمام آزمایشگاه های 
کالیبراسیونی که تمایل به فعالیت در حوزه تجهیزات 
پزشکی دارند، می توانند درخواست خود را مطرح 
کنند. اداره کل نیز تصمیم داشت که پس از بررسی 
صالحیت آزمایشگاه ها، محصوالت را برای بررسی 
به آن آزمایشگاه ها بفرستند. اما تنها دو آزمایشگاه 
اعالم آمادگی کردند که موفق به دریافت  تأییدیه از 
اداره کل نشدند. اگر آزمایشگاهی تمایل به فعالیت 
در این حوزه داشته باشد، می تواند در خواست خود 

را با اداره کل مطرح کند.« 

شرکت های کنترل کیفی تجهیزات پزشکی فعالیت های 
خود را فرهنگ سازی کنند  

مدیرکل تجهیزات پزشکی کشور

در مراسمی با حضور رییس جمعیت هالل احمر، از 
دستگاه لیزر اگزایمر چشم، دستگاه لیزر پوست، 
دستگاه دیالیز اچ دی اف )HDF(، مجوز آی پی دی 
)IPD( وزارت بهداشت برای ارایه خدمات درمانی 
به بیماران خارجی و دستگاه دیالیز اهدایی بانک 
رفاه کارگران در مجتمع دارویی و درمانی هالل 

ایران رونمایی شد.
جمعیت  رییس  پیوندی،  علی اصغر  دکتر 
تجهیزات  از  رونمایی  مراسم  در  هالل احمر 
که  ایران  هالل  مجتمع  درمانی  جدید  مراکز  و 
بیان  با  برگزار شد،  بهمن ماه  روز چهاردهم  در 
از  ایران  هالل  درمانی  دارویی  مجتمع  این که 
ارایه  برای  ارزشمندی  و  بسیار مناسب  ظرفیت 
است،  برخوردار  نیازمندان  به  خدمت رسانی 
افزود: »جانمایی باند بالگرد در مجتمع دارویی 
جدید،  تجهیزات  از  رونمایی  و  هالل  درمانی 
نشان از تالش هالل احمر برای خدمت به مردم و 

کاهش دردهای بیماران دارد.« 
او هم چنین به جانمایی بیمارستان سیار هالل احمر 
برای  ایران  هالل  درمانی  و  دارویی  مجتمع  در 
برپایی در مواقع حوادث و بحران های احتمالی نیز 
اشاره کرد و گفت: »جمعیت هالل احمر به تمام 
فضاهای موجود خود به عنوان فضای امداد و نجات 
در وضعیت اضطراری توجه دارد. زیرا باید بتواند از 
این فضاها به عنوان مراکز امداد و خدمت رسانی به 

مردم استفاده کند.«
 

لزوم تدوین طرح مرکز جامع هالل ایران
رییس جمعیت هالل احمر در ادامه با اشاره به لزوم 
تدوین طرح مرکز جامع هالل ایران تاکید کرد: »با 
طرح جامع این مجتمع و استفاده از فضای دارویی و 
درمانی آن می توان پاسخگوی نیازهای هالل احمر 
و نیازهای مراجعه کنندگان به مجتمع دارویی و 

درمانی هالل ایران، بود.« 
راهکاري که در دیگر کشورهاي موفق در زمینه 
ایجاد  است،  شده  اندیشیده  سالمت  گردشگري 
بین الملل  بیماران  پذیرش  دپارتمان  راه اندازي  و 

این  است.  بیمارستان ها  در   )IPD( آی پی دی 
به عنوان یک راهکار مناسب در سطح جهانی مورد 
پذیرش و تایید قرار گرفته است. دکتر پیوندی با 
اشاره به رونمایی از مجوز آی پی دی )IPD( مجتمع 
دارویی و درمانی هالل ایران، توجه به گردشگری 
که  هالل احمر  برای  را  مجتمع  این  در  سالمت 
خدمات  ارایه  وظیفه  مستقل  سازمانی  به عنوان 
بهداشتی و درمانی به گردشگران خارجی را برعهده 
دارد، مهم تلقی کرد و افزود: »باید از ظرفیتی که 
گردشگری سالمت در کشور دارد با نگاه علمی و 

فرهنگی بهره بیشتری برد.« 

تالش هالل احمر برای رفع آالم نیازمندان
به گفته رییس جمعیت هالل احمر، مجتمع دارویی 
و درمانی هالل ایران در حوزه خدمات توان بخشی 
گام های  روز به روز  می تواند  هم  پاراکلینیکی  و 
بلندتر و استوارتری بردارد که نه تنها مردم منطقه 
شرق تهران بلکه مردم سراسر ایران از خدمات این 
مجتمع، بهره مند شوند: »افتخار ما این است که 
بتوانیم گوشه ای از نیازهای مردم را برطرف کنیم 
و با مشارکت و حضور مردم، در جهت رفع نیازهای 

آن ها فعالیت کنیم.« 
رییس جمعیت هالل احمر در بازدید از بخش ها و 
مراکز درمانی مجتمع دارویی درمانی هالل ایران 
از انبار اقالم امدادی هالل احمر در این مجتمع و 
سیار  بیمارستان  و  بالگرد  باند  جایابی  هم چنین 
بحران های  و  حوادث  در  استفاده  برای  جمعیت 

احتمالی دیدن کرد.
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رونمایی از تجهیزات و مراکز جدید درمانی
مجتمع هالل ایران

با حضور رییس جمعیت هالل احمر صورت گرفت؛
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در یک سال ونیم گذشته اعتبارات طرح تحول نظام 
مشکالت  این  است.  شده  مشکل  دچار  سالمت 
نگرانی هایی را در حفظ و نگهداری از دستاوردهای 
طرح و یا کوچک یا حذف کردن برخی از بسته های 
آن ایجاد کرده است. معاون درمان با رد این موضوع 
بیان کرد که مشکالت اعتباری و بودجه مانع از ادامه 
حیات هیچ یک از بسته های طرح تحول نظام سالمت 

نشده است. 
دکتر قاسم جان بابایی، معاون درمان وزیر بهداشت 
در نشست خبری خود که به مناسبت دهه فجر در 
روز پانزدهم بهمن ماه برگزار شد، درباره کوچک کردن 
بسته های طرح تحول نظام سالمت به دلیل مشکالت 
اعتباری گفت: »نخست باید توجه کرد که همه خدمات 
و بسته هایی که برای ارایه خدمت تدوین می شوند، بعد 
از اجرا نیازمند به آسیب شناسی و بازنگری هستند 
و باید نقاط ضعف و قوت آن ها شناسایی شود. برای 
نمونه یکی از بسته هایی که در طرح تحول سالمت 
اجرا شد، بسته مقیمی پزشکان در مناطق محروم 
بود. بنابراین از پزشکان مقیم در مناطقی که مردم از 
حضور آن ها بهره مند شوند، استفاده می شود اما در 
بیمارستان های آموزشی که متخصصان حضور دارند و 
می توانند به عنوان مقیم فعالیت کند، دیگر متخصص 
مقیم جدیدی قرار داده نمی شود. بر این اساس در این 
دوره دست دانشگاه های علوم پزشکی را باز گذاشته ایم 
و اعالم کرده ایم که رییس هر دانشگاه درباره پزشکان 

مقیم و موضوع ماندگاری تصمیم بگیرد.« 
او معتقد است که در حوزه سالمت مدیریت هزینه، 
اتفاق افتاده است: »برای نمونه در سال پیش رو و 
انتهای سال گذشته، 50 درصد از پولی که باید بابت 
بسته کاهش فرانشیز از محل هدفمندی یارانه ها داده 
می شد، محقق شد. با این حال با استفاده از مدیریت 

هزینه خدمات ارایه و دستاوردها حفظ شد.« 
دکتر جان بابایی با بیان این که خوشبختانه تاکنون هیچ 
بسته ای از بسته های طرح تحول سالمت حذف یا محدود 
نشده است، گفت: »در بحث مقیمی هم شناسایی کرده ایم 
که کدام بیمارستان ها بیشتر به پزشک مقیم نیاز دارند و 

این خدمت را در آنجا ایجاد کرده ایم.« 
در  شده  ایجاد  مشکالت  بهداشت  وزیر  معاون 
بیمارستان ها برای تأمین دارو و تجهیزات را ناشی از 

تأمین نشدن منابع وزارت بهداشت و نظام سالمت 
خواند: »تأمین نشدن منابع مالی منجر به این خواهد 
شد که فروشندگان دارو و تجهیزات پزشکی دیگر به 
ما جنس ندهند. تاکید می کنم که هیچ یک از مردم 
نباید از دریافت خدمات اورژانسی محروم شوند و یا 
در ارایه خدمات اورژانسی به آن ها وقفه ایجاد شود. 
برخی  در  حوزه  این  در  مشکالتی  ما  که  هرچند 
بیمارستان ها داشته ایم، اما ارایه خدمات اورژانسی به 
هیچ عنوان تعطیل نشده است.«  او افزود: »در بیماران 
غیراورژانس نیز ارایه خدمت تعطیل نشد اما ممکن 
است ماندگاری بیمار در بیمارستان چند روز بیشتر 
شده باشد. باید توجه کرد که هنوز هم اجازه نمی دهیم 
تا بیماران برای تهیه دارو و تجهیزات مورد نیازشان 
به خارج از بیمارستان مراجعه کنند و نظارت های ما 

هم چنان وجود دارد تا تخلفی ایجاد نشود.« 
به گفته او  شکایت از بیمارستان ها در چند وقت 
گذشته بیشتر نشده است، اما مواردی وجود دارد که 
مردم نسبت به ارایه خدمت ناراضی هستند: »البته 
باید بدانیم که حتی در صورت تامین منابع کافی هم 
باید برای منابع مان سقف بگذاریم. این اقدامی است که 

کشورهای پیشرفته هم آن را انجام داده اند.« 

لزوم سطح بندی خدمات و ساماندهی نظام 
درمان 

در سال 1392 و پس از اجرای طرح تحول نظام 
سالمت، بر اساس قانون قرار شد تا افراد ساکن در 
شهرها و روستاها که از هیچ بیمه ای برخوردار نیستند 
به  صورت رایگان از بیمه سالمت همگانی برخوردار 
شوند. این افراد، بدون پرداخت حق بیمه  از مزایای 
بیمه در بخش های دولتی و خصوصی بهره مند شدند 
اما در سال 95  با مصوبه مجلس شورای اسالمی و با 
هدف پایداری منابع و در راستای سطح بندی خدمات 

و ساماندهی نظام درمان، قرار شد از این بیمه تنها در 
بخش دولتی استفاده شود.  

نپذیرفتن دفترچه های بیمه سالمت در مراکز درمانی 
بخش خصوصی نارضایتی هایی را در میان بیماران و 
به ویژه اقشار کم درآمد جامعه، ایجاد کرد. اما به گفته 
دکتر جان بابایی از آنجا که منابع کشور پاسخ گوی 
دریافت خدمات در هرسطحی برای همه افراد نبود، 
اجرای این مصوبه ضروری بود. معاون درمان وزیر 
بهداشت در این باره گفت: »تصمیم بیمه سالمت 
به دلیل  رایگان  بیمه شدگان  است که  بوده  این  بر 
از  تنها  دارد،  وجود  منابع  در  که  محدودیت هایی 
خدمات بیمارستان ها، مراکز دولتی و کلینیک های 
ویژه بهره مند شوند. از آنجایی که این افراد دیگر 
بار  نمی توانند در مراکز خصوصی خدمت بگیرند، 

مراجعه به مراکز دولتی افزایش یافته است.« 
او افزود: »با این وجود، دفترچه بیمه رایگان همگانی 
هم چنان در بخش دولتی پذیرفته می شود و ارایه 
خدمت به افراد زیر پوشش این بیمه از وظایف این 
مراکز است و تخطی از آن تخلف محسوب می شود.« 

اهمیت حفظ طرح تحول نظام سالمت
دکترجان بابایی از طرفی بحث حفظ و نگهداشت طرح 
تحول نظام سالمت را بسیار مهم دانست. چرا که این 
طرح از برنامه های خوب در کشور بوده است. او با بیان 
این که طرح تحول نظام سالمت بدهی ندارد، گفت: 
»اگر طرح تحول نبود نیز این خدمات باید به مردم 
ارایه می شد. اگر یک درصد ارزش افزوده و ده درصد 
هدفمندی یارانه ها به دانشگاه ها داده می شد عمال 
بیمارستان ها مطالبه اضافه تری نداشتند. هرچند که 
در این حوزه دغدغه مطالبات بیمه ها هم وجود دارد. 
به هر حال مردم دفترچه بیمه دارند و انتظارشان این 

است که بیمه ها به آن ها خدمت ارایه دهند.« 
تأمین کننده  بهداشت  »وزارت  افزود:  درمان  معاون 
خدمات است. اگر منابع پیش بینی شده محقق شود، به 
منابع جدیدی نیاز نیست. از طرفی حتی اگر این منابع 
تامین شوند، بازهم باید اقتصاد سالمت را فعال کند و 
خدمات ارزیابی و بازنگری شود. این اقدامی است که حتی 
در توسعه یافته ترین کشورهای جهان هم انجام می شود.« 
www.isna.ir

مشکالت اعتباری، بسته های طرح تحول را کوچک یا حذف نکرده است 
معاون درمان وزارت بهداشت تأکید کرد؛ 

وزارت بهداشت در زمینه توجه به تولید، اقدامات 
عملی و اجرایی خوبی را انجام داده است. تولید با 
تجهیزات  مدیرکل  توجه  مورد  موارد  از  کیفیت 
که  دارد  تأکید  او  است.  نیز  کشور  پزشکی 
تولیدکنندگان حوزه تجهیزات پزشکی باید تالش 
مضاعف و افزایش کیفیت را آرمان خود قرار بدهند. 

مراسم افتتاح دو خط تولید جدید دستکش حریر 
ایران در روز 21 بهمن ماه در شهر ارومیه برگزار 
مشاور  مسائلی  دکتر  حضور  با  مراسم  این  شد. 
نادر قاضی پور  وزیر و مدیرکل تجهیزات کشور و 
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی و 
دکتر حسن ملکی نژاد، معاون غذاوداروی دانشگاه 
برگزار شد.  آذربایجان غربی،  استان  پزشکی  علوم 
پزشکی  تجهیزات  مدیرکل  مسائلی،  رضا  دکتر 
کشور در بازدید از شرکت تولیدی دستکش حریر 
ایران و مراسم افتتاح خط تولید جدید این شرکت، 
موجب  نباید  کمبودها  و  »نارسایی ها  کرد:  بیان 
کاهش انگیزه تولیدکنندگان تجهیزات و ملزومات 
پزشکی شود. معتقدیم تولیدکننده باید به کیفیت 
و استانداردهای جهانی توجه کند. وزارت بهداشت 
بر اساس سیاست های کلی نظام در حوزه سالمت 
مکلف است که در زمینه استانداردهای بین المللی و 

صادرات فعالیت کند.«  
به گفته او در حوزه تولید نزدیک به هزار شرکت 
تولیدکننده در کشور وجود دارد. از این میان 560 
برخی  و  بگیرند  ساخت  پروانه  توانستند  شرکت 
باال  خطر  کالس  با  فناوری  با  نیز  تولیدکنندگان 
توانستند پا به عرصه تولید بگذارند: »تولیدکنندگان 
و  منطقه ای  بازارهای  دست آوردن  به  برای  باید 

جهانی تالش بیشتری کنند.« 
این که دستکش حریر  بر  تأکید  با  دکتر مسائلی، 
یکی از سرمایه های ملی کشور است، گفت: »شرکت 

دستکش حریر، بیش از تجارت، عشق و عالقه به 
انجام تولید با کیفیت دارد. مسیری که این شرکت 
طی کرده، در طول دو دهه گذشته مسیر رو به رشد 
و قابل مالحظه ای بوده است. مشکالت مالی وجود 
دارد از جمله برای شرکت دستکش حریر ایران، اما 
این موضوع نباید شرکت های تولیدکننده را از مسیر 

حرکت متوقف کند.«
مطالبات  به  ادامه  در  پزشکی  تجهیزات  مدیرکل 
شرکت ها اشاره کرد و گفت: »اوراق قرضه یکی از 
روش های تسویه حساب مالی است که همه نظام های 
مالی دنیا آن را دنبال می کنند. البته سختی های 
خود را دارد. امیدوارم برداشت های سلیقه ای در این 

زمینه کمتر شود.« 
او افزود: »دولت یا باید از بانک مرکزی استقراض کند که 
این باعث تورم خواهد شد یا به همین روش، تأمین مالی 
را انجام دهد. ساختار بیمه ای، بدهی ها را دیر پرداخت 
می کند و ما شرمنده تولیدکنندگان می شویم. اگر قرار 
است قسمتی از پول تامین کنندگان را به صورت اوراق 
تسویه کنیم ادارات دولتی و بانک ها باید این اوراق 

قرضه را به عنوان وصول مطالبات خود بپذیرند.« 

پرداخت  حریر  دستکش  شرکت  بدهی 
می شود 

دانشگاه  غذاوداروی  معاون  ملکی نژاد  دکتر 
این  در  نیز  آذربایجان غربی  استان  علوم پزشکی 
مراسم از پرداخت بدهی قریب به 4 میلیارد ریالی 
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه به شرکت دستکش 
حریر ایران تا پایان اسفندماه سال جاری خبر داد. 
او گفت: »ما بر این موضوع ایمان داریم که باید از 
تولیدکنندگان حمایت کرد. از این رو در جهت رفع 

مشکالت موجود، تالش می کنیم.« 
www.imed.fda.gov.ir

تولید با کیفیت، آرمان حوزه تجهیزات پزشکی است 
مدیرکل تجهیزات پزشکی در بازدید از شرکت دستکش حریر ایران 

خدمات  ارایه  در  دولتی  بخش  سهم  تاکنون 
دندان پزشکی، 8 درصد بوده است؛ به گفته معاون 
بهداشت وزارت بهداشت، توسعه دندان پزشکی و ارایه 
خدمات هرچه بیشتر در این حوزه به مردم از اقداماتی 
است که باید  در جهت کاهش پرداختی مردم در 

حوزه سالمت انجام شود. 
»بیش از 3 هزار و 100 مرکز بهداشتی در کشور به 
یونیت دندان پزشکی مجهز شده است. یک هزار و 
دویست دندان پزشک نیز در سطح روستاها و یک هزار 
و یک صد دندان پزشک نیز در سطح شهرها در این 
مراکز حضور دارند.« دکتر علیرضا رییسی، معاون 
بهداشت وزارت بهداشت، با بیان این مطلب، افزود: 
»مراکز جامع خدمات سالمت و یونیت های مستقر 
در آن ظرفیت بسیار خوبی است تا دندان پزشکان 
در شیفت بعدازظهر، با سازوکارهایی که از سوی 
معاونت بهداشت مشخص می شود، به مردم خدمات 
دندان پزشکی بهتری ارایه دهند. این اقدام می تواند 

موجب کاهش پرداختی مردم شود.« 
به گفته او پرداختی مردم در حوزه سالمت از 63 
درصد قبل از اجرای طرح تحول سالمت به حدود 
43 تا 45 درصد رسیده است: »حدود 20 تا 22 
درصد از پرداختی مردم در حوزه سالمت، مربوط 
به هزینه های دندان پزشکی است. چرا که تاکنون 
90تا 92 درصد از خدمات این حوزه، در دست بخش 

خصوصی بوده است.«
 معاون بهداشت، با اشاره به تأثیر باالی انجام خدمات 
سطح یک دندان پزشکی در سطح روستاها، گفت: 
»بهداشت کاران دهان و دندان می توانند این اقدام را 
انجام دهند. نیاز نیست که خدمات را به قیمت گران 
ارایه کنیم بلکه امکان ارایه خدمات با کیفیت باال و 

قیمت کم وجود دارد.« 
دکتر رییسی از اقدامات پیشگیرانه سالمت دهان و دندان 
برای یک میلیون و 300 هزار دانش آموز در کشور خبر 
داد: »حدود 60 درصد از دانش آموزان دندان پوسیده 
دارند. ارایه خدمات پیشگیرانه برای دانش آموزان نیز به 

معنی کاهش پرداختی از جیب مردم است.« 
www.behdasht.gov.ir

خدمات دندان پزشکی 
توسعه می یابد 

معاون بهداشت 
وزارت بهداشت خبر داد 
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کم ترین مبلغ گردش کار در حوزه سالمت 40 هزار 
میلیارد تومان است. بخش مهمی از این رقم مربوط به 
حوزه تجهیزات پزشکی است. از این رو فناوران فعال 
در حوزه تجهیزات پزشکی کشور، باید با افزایش تولید 
باکیفیت و کاهش واردات، به فکر در اختیار گرفتن 
این بازار باشند. یکی از راه های تولید تجهیزات به روز، 
پیشرفت در این حوزه و دستیابی به بازارهای داخلی 
هم چنین صادرات این محصوالت، ایجاد شرکت های 
دانش بنیانی است که با همکاری شرکت های تجهیزات 
پزشکی، استادان دانشگاه های پزشکی و صنعتی و 

وزارت بهداشت تشکیل شده باشد. 
فناوری و تجهیزات  بین المللی  چهارمین همایش 
بیمارستانی از یکم تا دوم بهمن ماه امسال از سوی 
دانشگاه صنعتی شریف، اداره کل تجهیزات پزشکی 
کشور و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
برگزار  بهشتی  شهید  دانشگاه  ابوریحان  تاالر  در 
بیمارستانی،  تجهیزات  و  فناوری  مدیریت  شد. 
و  بیمارستانی  فناوری های  کالن  سیاست گذاری 
مدیریت فناوری اطالعات در بیمارستان از محورهای 
برگزاری این همایش بود. به گزارش خبرنگار صنعت 
درمان، دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تجهیزات 
پزشکی را یکی از بزرگ ترین چالش ها و دغدغه ها 
در وزارت بهداشت نامید. او گفت: »بازار سالمت در 
ایران، یک بازار بزرگ است. بخش زیادی از بازار 

سالمت کشور ما در اختیار کشورهای دیگر است. از 
این رو دانشگاهیان، استادان دانشگاه و افرادی که در 
حوزه تجهیزات پزشکی کشور فعالیت دارند، باید به 

فکر در اختیار گرفتن این بازار باشد.« 
از نیازهای تجهیزات پزشکی در کشور  او بسیاری 
را مربوط به وسایل یک بار مصرف و تجهیزات ساده 
و معمولی خواند که تولید آن ها در کشور امکان پذیر 
است: »یکی از مسائل مهم در اقتصاد در اختیار داشتن 
بازار است. این یک فرصت برای فناوران است که باید از 
آن استفاده کنند. هنگامی که بتوانیم در بازار خودمان 
صاحب سهم شویم، می توانیم به صادرات آن هم فکر 
کنیم. همیشه به واردات احتیاج هست زیرا به هرحال 
کشور، در قله این فناوری قرار ندارد اما واردات باید 
شکل صحیحی داشته باشد.« دکتر ملک زاده با مهم  
خواندن مفهوم پیشگیری در درمان، نقش فناوری های 
نوین مانند موبایل را در این امر غیرقابل انکار دانست. 
او گفت: »سیمای بیماری و مرگ ومیر در کشور ما در 
سی سال گذشته دگرگون شده است. پیش از این 
بیماری های عفونی و واگیر مهم ترین علت مرگ ومیر 
بوده است. امروز 85 درصد از علت مرگ ومیرها در ایران 
بیماری های مزمن قابل پیشگیری هستند. فناوری 
پزشکی کمک بسیاری برای شناسایی عالیم بیماری و 
پیشگیری از آن ها دارد. با به کارگیری فناوری به ویژه 
فناوری همراه )موبایل( می شود بیماری ها را تشخیص 
داد و با هزینه کمی آن را درمان کرد. این بخش می تواند 

سهم به سزایی در بازار سالمت داشته باشد.« 
دکتر ملک زاده آمادگی برای فناوری های جدیدی که در 
آینده ای نزدیک توانایی تشخیص بسیاری از بیماری های 
بدون درمان را دارند، ضروری خواند: »در این راستا باید 
شرکت های  میان  مشترک  دانش بنیان  شرکت های 
پزشکی و مهندسی وجود داشته باشد. این دو گروه با 
همراهی و همکاری می توانند پیشرفت های مهمی  در 

زمینه فناوری های نوین پزشکی داشته باشند.« 
او در پایان از آمادگی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت 
بهداشت برای همکاری با دانشگاه های صنعتی کشور 
در بخش فناوری های پزشکی و تشکیل شرکت های 
دانش بنیان جدید خبر داد. دکتر ملک زاده هم چنین به 
مدیران شرکت های تجهیزات پزشکی پیشنهاد تشکیل 
شرکت های دانش بنیان را ارایه کرد و گفت: »با این روش 
می توان برای ورود فناوری های جدید به بازار سالمت 

کشور در آینده ای نزدیک آماده شد.« 

درمانی  و  بیمارستانی  تجهیزات  توسعه 
ضروری است 

دکتر قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت، 
توسعه  با  هم زمان  این که  بیان  با  همایش  این  در 
زیرساخت های درمانی، توسعه تجهیزات بیمارستانی و 
درمانی نیز ضروری است، گفت: »هزینه تأمین تجهیزات 
برای بیمارستان ها و مراکز درمانی قابل توجه است. به 
همان  اندازه که برای ساخت هزینه نیاز است، برای 

بازار گسترده تجهیزات پزشکی ایران، فرصتی برای فناوران است 

در چهارمین همایش بین المللی فناوری و تجهیزات بیمارستانی مطرح شد؛

تجهیزات نیز نیاز است. برای نمونه در بخش های ویژه، 
هزینه های تجهیزات بیشتر از ساخت آن است. در طرح 
تحول نظام سالمت بیش از 2500 تخت مراقبت ویژه به 
ظرفیت بیمارستان های کشور اضافه شد که تجهیز آن 
اعتبارات باالیی را به خود اختصاص داده است؛ به همان 
نسبت برای تجهیز مراکز درمان ناباروری یا مراکز درمان 

سرطان باید منابع مالی باالیی اختصاص پیدا کند.« 
معاون درمان یکی از دالیل قیمت باالی تجهیزات 
فروش  دفتر  نبود  را  کشور  در  وارداتی  پزشکی 
شرکت های مادر در ایران، دانست. او گفت: »با نبود 
دفترهای نمایندگی، خریدها از واسطه ها انجام می شود. 
به همین دلیل تجهیزات پزشکی وارداتی گران تر از 
قیمت واقعی خریداری می شود. این به معنای افزایش 

هزینه ها است.« 
سیاست گذاری  کمیسیون  تشکیل  جان بابابی  دکتر 
تجهیزات پزشکی در وزارت بهداشت را اقدامی مناسب 
ارزیابی کرد و گفت: »این کمیسیون هماهنگ کننده 
تجهیزات  درخواست کننده  به عنوان  درمان  معاونت 
پزشکی با  اداره کل تجهیزات پزشکی و هیأت امنای ارزی 
است.« او افزود: »این آمادگی وجود دارد که در حوزه درمان 
با کمک معاونت تحقیقات و فناوری با دانشگاه های صنعتی 
نیازها اعالم شود. دانشگاه ها باید از نیازها باخبر باشند و 
بر اساس آن درزمینه تجهیزات و ملزومات، دارو و لوازم 
مصرفی فعالیت کنند. به این صورت خدمت با قیمت 

پایین تر و با کیفیت بیشتر ارایه می شود.«
گران قیمت،  داروهای  تولید  شرایط  کردن  فراهم 
تجهیزات  مناسب  نگهداشت  شرایط  فراهم کردن 
پزشکی با ایجاد نمایندگی ها و دفترهای فروش، استفاده 
از مهندسان جوان در بیمارستان ها و مراکز درمانی در 
واحد تجهیزات پزشکی و ارایه خدمات پیشگیری با 
استفاده از تجهیزات مناسب و با قیمت کم و کیفیت 
باال از دیگر نکاتی بود که معاون درمان وزارت بهداشت 

به آن اشاره کرد. 

سرمایه گذاری  با  پزشکی  تجهیزات  بازار 
رشد می کند

دکتر محمدرضا موحدی معاون پژوهشی دانشگاه 
صنعتی شریف، در این همایش با اشاره به این که 
حوزه فناوری ها و تجهیزات بیمارستانی در کنار تأمین 
سالمت مردم، نقش مهمی  را در اقتصاد کشور ایفا 
می کند، گفت: »در چند دهه گذشته تحوالت بسیاری 
در حوزه صنعت پزشکی اتفاق افتاده است. تحقیقات 
در دانشگاه های علوم پزشکی و فنی مهندسی رشد پیدا 

کرده است. می شود گفت کمبودی در حوزه پزشکی 
پزشکی  تجهیزات  حوزه  در  اما  نمی شود  احساس 
وابستگی ما زیاد است. از این رو جای کار هم بسیار است؛ 
زیرا ارتباط تنگاتنگی میان حوزه مهندسی با حوزه 
پزشکی هم چنین بازار با تأمین کننده تجهیزات اتفاق 

نیفتاده است.« 
پیشینه طوالنی حضور رشته  با وجود  او  گفته  به 
مهندسی پزشکی در دانشگاه های کشور اما هم چنان 
نیازمند به خرید بسیاری از تجهیزاتی که فناوری باالیی 
هم ندارند، از خارج هستیم: »باید در این زمینه حرکت 
کرد. نخستین قدم این است که بازار مصرف کننده 
تجهیزات پزشکی شریک خود را در دانشگاه هایی که 
در حوزه های فنی و مهندسی کار می کنند پیدا کند. 
سپس نیازها منتقل شود و بر اساس نیازها و اعتمادی 
که مصرف کننده ها به تأمین کنندگان تجهیزات پزشکی 
دارند این بازار شکل بگیرد.«  او افزود: »سرمایه گذاری 
در حوزه تجهیزات بیمارستانی شرط نخست بروز این 
اتفاق است. به لطف نیروی انسانی با استعدادی که در 
دانشگاه های مختلف کشور حضور دارند، مشکلی از 
نظر دستیابی به این فناوری ها وجود ندارد. تنها باید 

سرمایه گذاری های بیشتری انجام شود.« 
او سرمایه گذاری برای تحقیقات در حوزه فناوری های 
تجهیزات پزشکی را نیز ضروری دانست چرا که آنچه 
موجب پیشرفت علم پزشکی و تحوالت بزرگ در آن 
شده است، فناوری ها هستند: »باتوجه به بازار بزرگی که 
این فناوری ها دارند جای کار بسیار زیاد است. دانشگاه 
صنعتی شریف با همکاری وزارت بهداشت می تواند به 
فعالیت هایش وسعت بخشد و کارهای جدیدتری را در 

این زمینه انجام دهد.«  

خارجی  بی کیفیت  محصوالت  واردات  از 
جلوگیری شود

این همایش پانل تخصص راهکارهای  در روز دوم 
حمایت از صنعت تجهیزات پزشکی در کشور، در سالن 
طباطبایی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. این پانل 
به پرسش و پاسخ میان فعاالن حوزه تجهیزات پزشکی 
اتحادیه  رییس  صانعی،  ابوالفتح  داشت.  اختصاص 
بازرگانان تجهیزات پزشکی کشور، مهندس علیرضا 
سلیمانی، معاون فنی اداره کل تجهیزات پزشکی کشور 

از جمله حاضران در این جلسه بودند. 
از جمله سؤاالتی که در این نشست برگزار شد، چونگی 
نقش اتحادیه های بازرگانی و تجهیزات پزشکی در 
توسعه فناوری های داخل کشور با توجه به این که 

تامین کننده اصلی تجهیزات پزشکی واردکنندگان اند، 
هم چنین ارایه راهکار برای انتقال و رسوب فناوری از 
سوی واردکنندگان بود. ابوالفتح صانعی رییس اتحادیه 
بازرگانان تجهیزات پزشکی در پاسخ گفت: »در رابطه با 
گسترش و پایداری تولید تجهیزات پزشکی در کشور باید 
بگویم که من تجربه تولید دارم و سه کارخانه ام تعطیل 
است، بنابراین این معضل را از نزدیک لمس کرده ام. 
اصوال تولیدکننده وقتی همت به تولید می کند یک نگاه 
مقدماتی به هزینه زمین، ساخت و ماشین آالت دارد اما 
متغیرات دیگر از جمله نقدینگی را در نظر نمی گیرد. 
این یکی از مشکالتی است که تولید در مسیر خود دارد 

و شامل تولید موجود یا فناوری های آینده می شود.« 
او افزود: »این مسؤولیت تولیدکننده است که نقدینگی 
را در نظر داشته باشد. دولت در این زمینه می تواند با هر 
شرایط سختی، خرید از صنعت داخل را نقدی کند تا 

بتواند به حل این مشکل کمک کند.« 
به گفته او یک مزیت حوزه تجهیزات پزشکی این است 
که بیش از 80 درصد از مصرف کنندگان محصوالت 
این صنعت دولتی ها یا نهادهای عمومی هستند که 
خودشان را مقید به استفاده از صنعت داخلی قابل قبول 
می دانند: »این اتفاق به معنای این است که یک بازار 
تعریف شده برای تولیدکننده وجود دارد. در این مسیر 
جلوی واردات از کشورهایی که قیمت تمام شده آن ها 
از ما پایین تر است، گرفته می شود. کشور هند و چین 
که نرخ کارگر در آن ها بسیار پایین است، از جمله این 
کشورها هستند. بنابراین کشورهایی که از لحاظ قیمت 
تمام شده، هزینه کاالیشان پایین است و کیفیت آن ها 
نیز پایین است بیشترین آسیب را به صنعت تجهیزات 
پزشکی کشور وارد می کند. بنابراین الزم است از واردات 
چنین محصوالتی، جلوگیری شود. مشکالت در تولید، 

موفقیت آن را تحت تأثیر قرار می دهد.« 
ایجاد دیوار حمایتی منطقی از صنعت داخل نکته 
دیگری بود که صانعی به آن اشاره کرد: »در این مسیر 
تولید نباید تبدیل به شعار شود بلکه باید با شعور هدایت 
شود. به دلیل ایجاد موج حمایت از صنعت، نباید به 
فرصت طلبان اجازه از میان بردن سرمایه ها را به صورت 
مقطعی داد. چراکه این افراد در میان مدت و درازمدت به 
تولیدکننده که نیت تولید و توسعه در حوزه فناوری های 

جدید را دارند، آسیب می زنند.« 

هدف  باید  جهانی  بازارهای  و  کالن  نگاه 
تولیدات داخلی باشد

از دیگر مسائلی که در این جلسه مطرح شد، بازار 
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تولیدات داخلی بود. مهندس علیرضا سلیمانی معاون 
فنی اداره کل تجهیزات پزشکی کشور، متولی صنعت در 
کشور را وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و گفت: 
»وزارت بهداشت مصرف کننده تجهیزات پزشکی است. 
ماموریتش نیز دسترسی آسان بیماران به تجهیزات با 
کیفیت خوب و قیمت مناسب است. بنابراین این که 
وسیله پزشکی تولید شود حمایت شود یا وارداتش چه 
شکلی باشد روش هایی هستند که می توانند ما را در 
رسیدن به آن هدف یاری کند. هرچند خریدار اصلی 
تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت است که  هشتاد درصد 
بازار دولتی را دارد.« به گفته او حمایت از تولیدکننده، 
خرید آن است که بیش از هفتاد درصد از آن تاکنون 
محقق شده است: »برای واردات نمونه های خارجی 
تجهیزات تولیدشده در ایران که کیفیت مناسبی دارند، 
محدودیت هایی از نظر استانداردها و سختگیری های 
فنی ایجاد شده است. از سوی دیگر قیمت تجهیزات 
تولید داخل چنان مناسب است که محصوالت وارداتی 

امکان رقابت با تولیدکننده داخلی را ندارند.« 
از  بهداشت  وزارت  چشم انداز  سلیمانی  مهندس 
تولیدات داخلی را حرکت بازار به سمت تولیدات داخلی 
و محصوالت دانشبنیان با فناوری های باال خواند: 
»تاکنون 400 نوع وسیله دانش بنیان با سطح فناوری 
باال در کالس خطر سی  و دی در دست بررسی داریم. 
این رقم، بی سابقه است.«  به گفته او افرادی که قصد ورود 
به سرمایه گذاری و تولید وسایل پزشکی را دارند، نباید 
به این که چه چیزی تولید کنند، توجه داشته باشند. 
چرا که با توجه به فناوری باال و سطح علمی دانشگاه ها 
همه تجهیزات در کشور قابل تولید است: »مسأله مهم 
هزینه تولید است. هم چنین مطرح شدن محصول در 
بازار، توسعه آن و اثبات کیفیت محصول و تطابق آن با 
الزامات اساسی اصول ایمنی عملکرد نیز اهمیت دارد.« 
او افزود: »در این برهه کار تولید سخت می شود. زیرا 
بازار کشور، در مقایسه با بازار جهانی، بزرگ نیست. 
نگاه  باید  است  کالن  سرمایه گذاری،  هنگامی که 
صادارتی وجود داشته باشد. نگاه صرف داخلی، محکوم 
باید  کالن  سرمایه گذاری  برای  است.  شکست  به 
کیفیت نهایی، ثابت شود. بحث سالمت بحث چانه زنی 
و دلسوزی نیست زیرا با سالمت مردم در ارتباط است. 
بنابراین حمایت از تولید مانع از این نمی شود وزارت 
بهداشت نقش خود را در اطمینان از کیفیت وسایل 
پزشکی فراموش کند. بازار مناسب است، دولت از 
تولید داخل حمایت می کند و مراکز دولتی، موظف به 

خرید تولیدات داخلی با کیفیت هستند.« 

همایش بین المللی فناوری ها و تجهیزات بیمارستانی 
در چهارمین سال برگزاری خود با سخنرانی مدیران 
ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با 
مسؤولین  بیمارستان ها،  مدیران  چشمگیر  حضور 
پزشکی  تجهیزات  و  اطالعات  فناوری  واحدهای 
حوزهای  کارشناسان  و  کشور  کل  بیمارستان های 
در  جاری  سال  بهمن ماه  دوم  و  یکم   مربوطه 
مجموعه سالن های همایش های بین المللی دانشگاه 

برگزار شد.
دکتر آرش دلجو از بخش تحقیق وتوسعه شرکت 
تپاک سخنرانی خود را با موضوع »دایکام« چیست؟ 
همایش  چهارمین  در  است؟  کدام  دیجیتال 
در  بیمارستانی  تجهیزات  و  فناوری ها  بین المللی 
دانشگاه  ابوریحان  بین المللی  همایش های  تاالر 

شهید بهشتی تهران ارایه داد.
او با ارایه گزارش آمار یازده ساله ثبت شده نمایندگی 
شرکت کونیکا مینولتا در حوزه تصویربرداری ایران 
از معضل خال دانش فنی در انتخاب تجهیزات سخن 

به میان آورد.
آنچه با هدف دیجیتال شدن در اذهان تصمیم سازان 
تصویربرداری ایران بوده است جمع آوری اطالعات و 
خلق دانش بوده که متاسفانه در عمل مغفول مانده 
است و فقط نام دیجیتال در این میان وجود دارد 
بایگانی  حذف  برای  بیمارستان ها  درخواست  که 
تصاویرشان، نشان از زیرساخت ضعیف موضوع دارد.

او پروتکل دایکام )DICOM( را برای حاضران در 
کارگاه توضیح داد که از سالیان قبل و طبق توافق 
موضوع  رادیوگرافی،  دستگاه های  تولیدکنندگان 

مشترک و با اهمیت بوده و سخت افزار نباید در اولویت 
اول باشد، بنابراین مراکز درمانی ما نیز بدون اسقاط 
تجهیزات قبلی و سرمایه های ملی قابل استفاده، باید 
تالش می کردند خروجی ادوات تصویربرداری خود 
را به پروتکل دایکام که مشتمل از یک رادیوگراف و 

اطالعات جانبی آن است مجهز کنند.
آنچه در این میان واضح است این که با هزینه انجام شده 
در دیجیتال کردن یک بیمارستان با خرید دستگاه 
دی آر )DR( که فقط یک اتاق در کل یک بیمارستان 
را دیجیتال می کند می توان با 20 تا 30درصد آن 
مبلغ، کل بیمارستان را با گردش کاست های یک 
دستگاه سی آر  به حوزه دیجیتال تبدیل کرد. بنابراین 
با تصمیم سازی صحیح می توان به جای ایجاد نقاط 
دیجیتال در بیمارستان ها، به پوشش دیجیتال در 
سطح یک بیمارستان رسید. همان طور که پس از 
یازده سال، بسیاری از بیمارستان ها علی رغم صرف 
بودجه های هنگفت، هم چنان به دنبال رفع مشکل 
تاریک خانه های خود به دلیل فعالیت دستگاه های 
ویژه  مراقبت های  واحد  به  و خدمات دهی  پرتابل 

نوزادان و یا بزرگساالن خود هستند.
به  توضیحات خود  با جمع بندی  پایان دلجو   در 
کاست های  و  داد  پاسخ  حاضران  پرسش های 
مینولتا )صفحات فسفری سوزنی  صورتی کونیکا 
 Needle Crystalized Phosphorous( – شکل
plate با رزولوشن منحصربه فرد 43 میکرون برای 

یک سرمایه گذاری کم هزینه و مطمئن در بخش 
ماموگرافی بدون اسقاط تیوب های اشعه فعال در 

مراکز، را به شرکت کنندگان معرفی کرد.

بیمارستان ها دستگاه دیجیتال خریدند 
اما دیجیتال نشدند

کارگاه دایکام چیست طرح شد

طرح  اسالمی، 228  انقالب  فجر  دهه  با  هم زمان 
بهداشتی و درمانی با اعتباری بالغ بر 750 میلیارد 
ریال در استان هرمزگان با حضور وزیر بهداشت به 
بیمارستان  شامل  پروژه ها  این  رسید.  بهره برداری 
جدید شهرستان جاسک، 20 مرکز جامع خدمات 
آمبوالنس مدرن  آمبوالنس،  سالمت، 20 دستگاه 
 11 آزمایشگاه،   25 اورژانس،  پایگاه   11 دریایی، 
درمانگاه ویژه تخصصی و فوق تخصصی، 76 خانه 
بهداشت و 64 پروژه تجهیز و توسعه مراکز آموزشی، 

درمانی و اداری است. 
دکتر سیدحسن هاشمی، در آیین افتتاح 228 پروژه 
بهداشتی و درمانی استان هرمزگان که در روز بیستم 
بهمن ماه برگزار شد، با بیان این که بهره برداری از 
بیمارستانی  تخت   100 مجموع  در  طرح ها  این 
جدید به ظرفیت تخت های بیمارستانی این استان 

پیشرفت های  وجود  »با  گفت:  می شود،  افزوده 
خدمات  و  سالمت  حوزه  در  هرمزگان  استان 
و  بهداشتی  زیرساخت های  درمانی،  و  بهداشتی 
درمانی این استان هنوز مناسب نیست. الزم است 
که 500 تا 600 تخت بیمارستانی در این استان 

راه اندازی شود.« 
هرمزگان  استان  پزشکی  علوم  »دانشگاه  افزود:  او 
نیازمند حمایت مسؤوالن است. برای توسعه استان، 
باید از حوزه بهداشت و درمان شروع کرد تا بیماران و 
مردم برای برطرف کردن نیازهای درمانی خود، مجبور 

به سفر به دیگر استان های کشور نباشند.« 
به گفته دکتر هاشمی با وجود اجرای طرح های فراوان 
در حوزه سالمت، این استان در حوزه آموزشی فقیر 

است که باید بخشی از این محرومیت برطرف شود.  
مرکز جامع خدمات سالمت و 4 واحد زیست پزشک 

و ماما این مرکز، مجتمع آموزشی درمانی و پژوهشی 
پیامبر اعظم بندرعباس که شامل کلینیک تخصصی و 
فوق تخصصی هرمز، درمانگاه دندان پزشکی تجمیعی 
دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس، نخستین آمبوالنس 
دریایی مدرن کشور و کلینیک تخصصی مشیر دوانی 
بندرعباس از جمله طرح هایی بودند که با حضور وزیر 

بهداشت افتتاح شدند. 
www.behdasht.gov.ir
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باحضور وزیر بهداشت؛ 

کشور سوریه به دلیل شرایطی که در آن به سر می برد، 
دارای نیازهای دارویی است. رییس سازمان غذاودارو 
انتقال  و  دوجانبه  همکاری  برای  ایران  آمادگی  از 
تجربه های ایران در زمینه دارو با سوریه، خبر داد. او 
گفت: »با توجه به سطح همکاری های ایران و سوریه 
الزم است در حوزه سالمت و دارو نیز همکاری ها 

بیشتر شود.« 
دکتر غالمرضا اصغری رییس سازمان غذاودارو در 
دیدار با معاون داروی وزیر بهداشت سوریه گفت: 
»در راستای انتقال تجربه و ایجاد زمینه همکاری 
با سوریه در زمینه دارو، در جلسات کاری خود با 
دارویی، همه سرمایه گذاران  مدیران شرکت های 
تشویق  و  ترغیب  سوریه  بازار  به  ورود  برای  را 

می کنیم.« 
او تأکید کرد همکاری با سوریه با توجه به سطح 
همکاری های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران و 
سوریه از اهمیت برخوردار است و همکاری دوجانبه با 

سوریه برای ایران مایه مباهات و افتخار است. 

دکتر اسدی الری، قایم مقام وزیر بهداشت نیز در 
این دیدار گفت: »وزارت بهداشت آمادگی دارد 
براساس تفاهم نامه سال 2016 وزرای بهداشت 
تجهیزات  و  دارو  تولید  زمینه  در  دوکشور، 
دوجانبه  همکاری های  سوریه  کشور  با  پزشکی 

داشته باشد.« 
به گفته او جمهوری اسالمی ایران آمادگی دارد در 
زمینه تولید محصوالت دارویی و انتقال تجربه در 
زمینه آموزش و فناوری تولید دارو با کشور سوریه 

همکاری کند. 
در ادامه این دیدار دکتر عبود، معاون دارویی وزیر 

بهداشت سوریه نیز با ابراز خرسندی از سفر به ایران 
و بازدید از کارخانه های داروسازی و دستاوردهای 
دارویی ایران، گفت: »مهم ترین مسأله برای کشور 
گذشته  مدت  در  است.  دارویی  مبادالت  سوریه 

اعتبارات دارویی خوبی وارد سوریه شده است.« 
 او افزود: »سوریه نیاز به همکاری و مراودات دارویی 
بیشتری با ایران دارد. امیدواریم در سال 2018 این 

همکاری ها بیشتر شود.«
معاون دارویی وزیر بهداشت سوریه هم چنین تأکید 
کرد که سوریه در زمینه آموزش متخصصان حوزه 
دارویی خواستار همکاری با ایران است تا تجربیات 
موفق ایران در حوزه دارویی به کشور سوریه منتقل 

شود. 
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. 
www.behdasht.gov.ir

آماده انتقال تجارب موفق دارویی ایران به سوریه هستیم
رییس سازمان غذاودارو در دیدار با معاون داروی وزیر بهداشت سوریه 



اخبار عمومی اخبار عمومی

1819  /www.sanatdarman.ir سال هفتم / شماره 81 /  بهمن  1396 

در   )MDR(پزشکی وسایل  گزارش  ثبت  سامانه 
طول سه ماه گذشته با تالش شبانه روزی مسؤوالن 
اداره مهندسی و نگهداری اداره کل تجهیزات پزشکی 
امکاناتی چون  این سامانه  است.  ساماندهی شده 
در  تخصصی  صورت  به  تجهیزات  کیفی  ارزیابی 
دو سطح و حوزه تخصصی را در اختیار افراد، قرار 
می دهد. کاربران متخصص در سطح های مختلف و 
پزشکان و پرستاران می توانند از امکانات و مزایای این 
سامانه بهره مند شوند. هدف از راه اندازی سامانه این 
سامانه تجمیع و ثبت گزارش گیری و بررسی مربوط 
به مشکالت کیفی وسایل پزشکی است. پیگیری 
مرحله به مرحله گزارش ها و اقداماتی که بر روی 
آن ها انجام می شود نیز یکی دیگر از مزایای سامانه 

فراخوانی است. 
مراسم رونمایی از سامانه ثبت گزارش وسایل پزشکی 
تجهیزات  اداره کل  در  بهمن ماه  هجدهم  روز  در 

پزشکی کشور برگزار شد. 
رضا مسائلی، مدیرکل تجهیزات پزشکی کشور با بیان 
این که رونمایی از این سامانه ابتدای راه است و قدم 
بعدی معرفی آن است، گفت: »از این نقطه به بعد 
باید نظرات و مباحث انجمن های تخصصی، اعضای 
هیأت علمی، دانشگاه های علوم پزشکی و بخش های 
مختلف درمان که شبانه روزی در حال خدمت رسانی 
به بیماران هستند کشف، دریافت و پردازش شود. این 

اتفاق دستاورد بزرگی برای کشور است.« 
به گفته او با راه اندازی این سامانه افزون بر پزشکان، 
پرستاران، پیراپزشکان و متخصصانی که در نقاط 
مختلف کشور حضور دارند و در حوزه های مختلف 
کار  درمانی  مراکز  در  تجهیزات  و  دستگاه ها  با 

مصرف کنندگان  یا  بیماران  نظرات  می کنند، 
به  و  بود  خواهد  مهم  نیز  تجهیزات  این  دیگر 
و  وجه حقیقی  همان  »این  می شود:  توجه   آن ها 
این که  یعنی  است.  اتکای حقوق شهروندی  قابل 
را  نظرات شان  مصرف کننده ها در سطوح مختلف 
داخل  تولیدات  از  پزشکی  تجهیزات  با  رابطه  در 
بر  نیز  ما  می کنند.  بیان  وارداتی  محصوالت  یا 
دارد،  سامانه  که  مدیریتی  داشبوردهای  اساس 
اطالعات  این  می کنیم.  پردازش  را  اطالعات  این 
پردازش شده، اطالعات علمی و قابل اتکایی است که 
در اختیار سیاست گذاران در سطح کشور، اداره کل 
تجهیزات پزشکی، تولیدکننده و واردکنندگان در 
بین المللی  شرکت های  هم چنین  و  کشور  داخل 
و  می شود  پردازش  اطالعات،  این  می گیرد.  قرار 

پس از پردازش نیز، گزارش خواهد شد.« 
مسائلی تأکید کرد که طراحی و راه اندازی این سامانه 
با کم ترین امکانات و بودجه انجام شده است: »ارتقای 
سامانه باید به صورت مداوم از سوی شرکت مجری، 
اداره فناوری اطالعات، هم چنین کارشناسان اداره کل 
این سامانه  انجام شود. چرا که  پزشکی  تجهیزات 
اهمیت باالیی دارد و در بستر زمان تعیین کننده نقشه 

راه سیاست گذاران خواهد بود.« 
او در ادامه معرفی این سامانه را پراهمیت خواند و 
گفت: »استفاده از این سامانه باید تبدیل به ادبیات 
جاری و رایج نظام سالمت شود. یعنی نظام سالمت 
و سیاست گذارانش در حوزه های مختلف باید این 

سامانه را بشناسند.« 
او در ادامه به سامانه آیمد که 10 سال پیش پایه گذاری 
شده است، اشاره کرد و گفت: »این سامانه که اکنون 

تبدیل به یک برند ملی شده است، با یاری همکاران 
در اداره کل تجهیزات پزشکی و اداره فناوری اطالعات 
سازمان غذاودارو دوباره احیا شد. سامانه آیمد بار دیگر 
با همان شکل گذشته و نام آیمد فعالیت خواهد کرد.« 

شرکت ها ملزم به اعالم مشکالت دستگاه ها 
هستند 

در ادامه این نشست مهندس نسیم تربتی، رییس 
اداره مهندسی و نگهداری تجهیزات پزشکی وزارت 
بهداشت با بیان این که براساس ماده 78 آیین نامه 
و  تولیدکننده  تمام شرکت های  پزشکی  تجهیزات 
واردکننده موظف هستند هنگامی که ثابت می شود 
وسیله پزشکی آن ها بر اساس الزاماتی که اداره کل 
تجهیزات پزشکی اعالم و ابالغ کرده، با آن الزامات 
مطابقت ندارد، نسبت به فراخوان جمع آوری و رفع 
گزارش  »قانون  گفت:  کنند،  اقدام  کاال  آن  نقص 
حوادث ناگوار و فراخوانی وسایل پزشکی در این حوزه 
وجود دارد. این اساس عملکرد اداره کل، شرکت ها و 
مراکز درمانی است. این ضابطه در سال 88 تدوین 
شده بود و بر این اساس، مراکز درمانی، شرکت ها و 

اداره کل این موارد را پیگیری می کردند.« 
او افزود: »در آن ضابطه به موضوع گزارش مشکالت 
کیفی اشاره ای نشده بود. با توجه به این تغییرات و 
فرآیندی که برای این موضوع در نظر گرفته شده بود، 
شیوه نامه گزارش مشکالت کیفی حوادث ناگوار و 
فراخوان وسایل پزشکی تدوین شد. بنابراین ضابطه 
افزوده  آن  به  هم  الزاماتی  و  شد  بازنگری  پیشین 
شد. پس از ابالغ این شیوه نامه تمام مراکز درمانی 

و شرکت ها می توانند الزامات آن را داشته باشند.« 

گزارش گیری و بررسی کیفی تجهیزات پزشکی با سامانه فراخوانی

اداره کل در مراسم رونمایی از سامانه ثبت گزارش وسایل پزشکی مطرح شد؛ مدنظر  که  گزارش هایی  او  گفته  به 
تجهیزات پزشکی است باید براساس این شیوه نامه 
فرستاده شود. این گزارش ها شامل گزارش حوادث 
ناگوار مانند وقوع مرگ یا آسیب جدی ناشی از یک 
وسیله پزشکی می شود: »در کنار این حادثه ناگوار، 
مشکالت کیفی متعددی ممکن است وجود داشته 
باشد که منجر به حادثه ناگوار نشود. ضروری است 
که این گزارش ها نیز فرستاده شود. مشکل کیفی 
وسیله  یک  مکرر  خرابی های  از  ناشی  می تواند 

پزشکی باشد.« 
به گفته او خیلی از اوقات خرابی دستگاه ناشی از 
خدمات پس ازفروش نیست بلکه ناشی از مشکالت 
فراخوانی  با وجود سامانه  کیفی دستگاه است که 
می شود به آن پی برد: »شرکت ها و مراکز درمانی 
خروجی  بودن  نادرست  چون  مواردی  می توانند 
دستگاه، عملکرد نامناسب دستگاه، برچسب گذاری 
نامناسب دستگاه یا طراحی نادرست دستگاه را با 
عنوان مشکالت کیفیتی از طریق سامانه فراخوانی 

به ما گزارش بدهند.« 

سامانه فراخوانی، راهی برای رفع اشکاالت 
وسایل پزشکی 

پیشگیری از وقوع یک حادثه ناگوار از ضرورت های 
شکل گیری این سامانه بوده است: »با اعالم مشکالت 
کیفی دستگاه ها از سوی این سامانه، می توان آن را 
بررسی و در صورت اثبات، مشکل را به سازنده دستگاه 
اعالم کرد. آن ها نیز باید آن ایراد را برطرف کنند. به 
این ترتیب وسایل پزشکی دارای اشکال، شناسایی 
می شوند و از وقوع حادثه های مشابه در مراکز مختلف 
پیشگیری می  شود. ارتقای کیفیت وسایل پزشکی 
عمومی اشکاالت  اطالع رسانی  و  کشور  سطح  در 
وسایل پزشکی از دیگر نتایج استفاده از این سامانه 
این وسایل،  با اطالع رسانی درباره مشکالت  است. 

مطرح شده  موارد  می توانند  دیگر  تولیدکنندگان 
را در طراحی های خود درنظر بگیرند و محصوالت 

باکیفیت تری را ارایه کنند.« 
به گفته رییس اداره مهندسی و نگهداری اداره کل 
تجهیزات پزشکی در گذشته گزارش هایی با عنوان 
حوادث ناگوار به وسیله فرم هایی که وجود داشت 
به اداره کل ارایه می شد. این فرم ها که به صورت 
دستی نوشته می شده است، مشکالت متعددی را 
ایجاد می کرد. از جمله این که امکان به دست آوردن 
پیشینه یک وسیله پزشکی را در ده سال گذشته در 
اداره کل به وجود نمی آورد. پس از راه اندازی سامانه 
آی دی آر  )IDR( از سوی سازمان غذاودارو، بخشی 
از این سامانه به وسایل پزشکی اختصاص داده شد. 
اما کامل نبودن اطالعات گزارش ها، مشکل اصلی 
این سامانه بود. هم چنین نتایج گزارش ها در قالب 
فرم پی دی اف )PDF( به اداره کل تجهیزات پزشکی 
با فاصله به دست ما  فرستاده می شد که آن نیز 
می رسید. به همین دلیل قابل گزارش گیری نبود: 
»با راه اندازی سامانه فراخوانی دیگر این مشکالت 
وجود ندارد. این سامانه با بررسی فرمت فرستادن 
گزارش ها و اطالعات در 19 کشور مختلف طراحی 
و کامل  به روزرسانی  باید  این سامانه  شده است. 
شود تا بتوانیم فرآیندهای مختلفی را در آن داشته 

باشیم.« 

شیوه ورود به سامانه فراخوانی در سایت 
آیمد 

وب سایت  در  گزارش  ثبت  سامانه  ورودی  درگاه 
اداره کل فعال در پرتال تجهیزات پزشکی قرار دارد: 
»برای تمام مراکز درمانی ثبت شده در سامانه اداره کل 
تجهیزات پزشکی، دسترسی به این سامانه ایجاد شده 
است. آن ها می توانند با همان نام کاربری خود که 
در سامانه های پورتال اداره کل استفاده می کردند، 

گزارش های خود را بفرستند.« 
نوع حادثه، شرح اطالعات بیمار، تاریخ حادثه، نام 
وسیله، شرحی از مشکل کیفی وسیله مورد استفاده، 
نتایج آزمایش هایی که بر روی دستگاه انجام شده 
است، از جمله اطالعاتی است که باید وارد سامانه 
فراخوانی شود. هم چنین به زودی امکان بارگذاری 
اطالعات نیز به این سامانه افزوده می شود. در نتیجه 
افراد می توانند تصویری از اطالعات و گزارش های 

خود را از طریق این سامانه بفرستند. 
نوع دسترسی به سامانه به این شیوه است که در هر 
مرکز درمانی یک دسترسی برای مسؤول فنی آن مرکز 
ایجاد شده است: »مسؤوالن فنی می توانند با استفاده 
از این دسترسی ایجاد شده، گزارش خود را کامل کنند. 
البته ممکن است مسؤوالن فنی این گزارش را ارسال 
کنند اما گزارش کننده موضوع، پزشک، سرپرستار، 
کارشناس تجهیزات پزشکی یا افرادی باشند که این 

مشکل را شناسایی کرده اند.« 
به گفته مهندس تربتی انتخاب نوع مرکز درمانی 
از دیگر ویژگی های این سامانه است: »برای ما مهم 
است که بدانیم گزارش هایی که فرستاده می شود از 
چه مرکزی می آید. زیرا در گزارش ها و تحلیل های 
بعدی این اطالعات برای ما بسیار مناسب خواهد بود. 
اطالعاتی که مربوط به گزارش کننده است، شماره 
تماس و نشانی ایمیل الزامی است. اگر ما بخواهیم 
وارد این سامانه شویم باید با دسترسی کارشناس و 
یا کارشناس مسؤول این حوزه وارد سامانه شویم تا 
بتوانیم گزارش هایی که به اداره کل فرستاده شده را 

مشاهده کنیم.« 
به گفته او یکی از مزایای سامانه فراخوانی، سرعت 
»فرستادن  است:  گزارش کننده  با  ارتباط  برقراری 
پیام به گزارش کننده برای دریافت اطالعات تکمیلی 
ویژگی مهم این سامانه است که در فرآیندهای قبلی 

این امکان وجود نداشت.« 
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 ایجاد یک بانک اطالعاتی در مورد وسایل پزشکی 
مختلف براساس گزارش های دریافت شده، از دیگر 
نتایج استفاده از این سامانه است: »با ایجاد این بانک 
اطالعاتی پیشینه و گزارش ها در مورد یک وسیله 
پزشکی خاص به راحتی در اختیار تولیدکنندگان 
قرار خواهد گرفت. به این ترتیب آن ها می توانند از 
نتایج این گزارش در تولیدات خود استفاده کنند. 
هم چنین با استفاده از این روش، تحلیل گزارش ها 

آسان تر می شود.« 
سامانه  گزارش های  به  رسیدگی  فرآیند 
فراخوانی، به این شیوه است که پس از دریافت 
گزارش، اداره مهندسی و نگهداری یک بررسی 
اطالعات  می دهد.  انجام  گزارش  روی  را  اولیه 
شود.  منتقل  سازده  شرکت  به  روز  همان  باید 
پرونده  هم چنان  باید  نیز  پروند  کارشناس 
به  را  اطالعات  و  باشد  داشته  را  بررسی ها 
کارشناسان  کند.  منتقل  نظر  مورد  اداره های 
ثبت وسیله نیز باید بدانند که گزارش اشکال به 
اداره کل فرستاده شده است. تولیدکننده باید تا 
مدت 20 روز نتایج بررسی ها را به اداره کل اعالم 
کند. اداره کل نیز نتایج بررسی های تولیدکننده 
نتیجه  نهایت  در  می کند.  تحلیل  و  دریافت  را 
نهایی مشخص می شود و به گزارش کننده اعالم 
می شود. پس از آن نیز نتایج گزارش ها از طریق 
گزارش مشکالت  در قسمت  اداره کل  وب سایت 

کیفی وسایل پزشکی قرار خواهد گرفت. 
به گفته رییس اداره مهندسی و نگهداری اداره کل 
نتایج  مشخص شدن  از  پس  پزشکی،  تجهیزات 
گزارش ها، اگر مشخص شود که کاال باید فراخوان 
شود، در قسمت وسایل پزشکی، در بخش کاالی 
فراخوان شده اطالع رسانی خواهد شد: »در قسمت 
ایمنی، فراخوان های کالس  اطالعیه و هشدارهای 
یک، هشدارها و اطالعیه هایی که از اهمیت ویژه ای 

برخوردار هستند، قرار می گیرند.« 
او تأکید کرد که هم اکنون امکان دسترسی و بازدید 
یعنی  است.  فراهم  کارشناسان  برای  گزارش ها  از 
کارشناسان می توانند به صورت روزانه وارد آن شوند 
و گزارش های رسیده را بررسی کنند: »در سامانه ثبت، 
لینکی با  عنوان گزارش مشکالت کیفی افزوده شده 
است. در این بخش کارشناسان می توانند گزارش های 
دریافت شده را مشاهده کنند. البته بررسی  گزارش ها 
در اداره مهندسی نگهداری انجام می شود و نتایج دقیق 
آن از سوی وب سایت اداره کل اطالع رسانی می شود.«  

در ایران بیش از یک هزار تولیدکننده تجهیزات پزشکی 
فعالیت دارند. به گفته مشاور وزیر بهداشت و مدیرکل 
این  محصوالت  بهداشت  وزارت  پزشکی  تجهیزات 
شرکت ها از کیفیت باالیی برخوردار است. چرا که 
وزارت بهداشت برای افزایش کیفیت این محصوالت، 
سختگیری  می کند. کیفیت محصوالت ایرانی موجب 
شده است که ایران به کشورهای اروپایی در زمینه 

تجهیزات پزشکی، صادرات داشته باشد. 
 دکتر رضا مسائلی مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات 
پزشکی وزارت بهداشت، در نشست مشترک با دبیرکل 
دپارتمان رفاه، سالمت عمومی و خانواده وزارت بهداشت 
بلژیک که در روز دوازدهم بهمن ماه برگزار شد، گفت: 
تجهیزات  تولید  شرکت های  محصوالت  »صادرات 
پزشکی ایران به کشورهای اروپایی از جمله آلمان ادعای 
یک مدیر دولتی نیست. بلکه یک واقعیت است.«  دکتر 
مسائلی از بناشدن نظام کنترل کیفی ایران، بر اساس 
استانداردهای اتحادیه اروپا خبر داد و گفت: »این 
اقدامی است که از سال جدید میالدی در دستور کار 

قرار گرفته است.« 
به گفته مشاور وزیر بهداشت، نظام کنترل کیفی ایران 
در حال تحول است: »در راستای استقرار هرچه بیشتر و 
بهتر این نظام از تجربیات اتحادیه اروپا استفاده بیشتری 
خواهیم کرد. نتیجه این اقدام افزایش صادرات تجهیزات 

پزشکی به کشورهای مختلف است.« 

برای گسترش همکاری های بلژیک با ایران، 
در حوزه تجهیزات پزشکی تالش می کنیم

خانم کارینه ویکنزد دبیرکل دپارتمان رفاه، سالمت 
عمومی و خانواده وزارت بهداشت بلژیک، در نشست 
مشترک با مشاور وزیر بهداشت و مدیرکل تجهیزات 
پزشکی وزارت بهداشت گفت: »ایران و بلژیک در کیفیت 
تجهیزات پزشکی، تاکید ویژه و اتفاق نظر دارند.«  او با بیان 
این که صادرات تجهیزات پزشکی بلژیک به ایران حتی در 
دوران تحریم ایران انجام شد، افزود: »خوشبختانه هیچ 
مشکلی در زمینه تبادالت اقتصادی و تجهیزات پزشکی 

میان ایران و بلژیک وجود ندارد.« 
او تأکید کرد تالش کشور بلژیک و ایران نزدیکی 
شرکت های تولید تجهیزات پزشکی و تشکل های 

این حوزه  ارتباطات  »باید  است:  صنفی دو کشور 
تقویت شود و فاصله ها کاهش پیدا کند. نتیجه این 
نزدیکی و گسترش ارتباطات در نهایت به نفع دو کشور 

خواهد بود.« 

ساخت  حوزه  در  ایران  با  همکاری  آماده 
بیمارستان هستیم

دبیرکل دپارتمان رفاه و سالمت وزارت بهداشت بلژیک 
هم چنین در دیدار با دکتر ایرج حریرچی، قایم مقام وزیر 
بهداشت که در روز پانزدهم بهمن ماه انجام شد، گفت: 
»تبادل تجربه های مثبت، علمی و اثربخش در زمینه 

مدیریت بیمارستانی بین دو کشور بسیار مهم است.« 
ویکنزد در ادامه با اعالم آمادگی برای همکاری در حوزه 
خدمات بهداشتی و ساخت بیمارستان، افزود: »جلساتی 
را با شرکت های بلژیکی برای توسعه همکاری ها با ایران 
برگزار خواهیم کرد تا زمینه همکاری با ایران بیش از 

پیش گسترش پیدا کند.« 
دبیرکل وزارت بهداشت بلژیک، با مهم خواندن گسترش 
همکاری ها در ساخت بیمارستان میان دو کشور گفت: 
»کشور بلژیک تجربه های خوبی در این زمینه دارد. 
پروژه شرکت بلژیکی آگفا با بیمارستان امام خمینی در 
زمینه زیرساخت های الکترونیک بیمارستانی، گشایش 

خوبی در راه انتقال تجربه های بلژیک به ایران است.« 
دبیرکل وزارت بهداشت بلژیک با اشاره به سفر خود به 
اصفهان گفت: »ما آماده همکاری با مراکز تحقیقاتی 
ایران هستیم. در اصفهان بر همکاری تحقیقاتی بلژیک 

با یک دانشگاه ایرانی برای نخستین بار توافق شد.« 
در این نشست هم چنین در خصوص انتقال تجربه های 
استاد و دانشجو و همکاری در طرح 2020 اتحادیه اروپا 

در زمینه تحقیقات سالمت با ایران نیز تبادل نظر شد. 
www.imed.fda.gov.ir

شرکت های ایرانی، محصوالت خود را به کشورهای 
اروپایی صادر می کنند

مدیرکل تجهیزات پزشکی در دیدار با دبیرکل وزارت بهداشت بلژیک 

ساختمان جدید اورژانس تهران و مرکز ارتباطات 
دیسپچ این مرکز در 7 طبقه و در زمینی به مساحت 
2100متر مربع ساخته شده است. برای ساخت و 
تجهیز این مرکز، حدود 16میلیارد تومان هزینه شد 
که حدود 4میلیارد تومان آن صرف ساخت و تجهیز 
مرکز ارتباطات دیسپچ مرکز اورژانس تهران شده 

است.
وزیر بهداشت در مراسم بهره برداری از ساختمان 
جدید مرکز اورژانس تهران که در روز پنجم بهمن ماه 
برگزار شد، گفت: »اورژانس در چند سال گذشته در 
سراسر کشور متحول شده و خدمات ارزشمندی را 
در ناوگان زمینی، هوایی و دریایی ارایه کرده است. 
رویکرد اورژانس باید ارتقای کیفیت باشد که با دانش 

و مهارت، میسر است.« 
اورژانس  اساسنامه سازمان  به تصویب  اشاره  با  او 
کشور از سوی هیأت وزیران، ابراز امیدواری کرد که 
نمایندگان مجلس نیز بودجه این سازمان را تصویب 

کنند. 

دکتر هاشمی با تاکید بر ضرورت استفاده از تجربه و 
دانش بشری در ارتقای اورژانس، گفت: »نیروهای 
اورژانس باید به دیگر کشورها رفت وآمد داشته باشند 

و آموزش های روز دنیا را فرا بگیرند.« 
به گفته وزیر بهداشت موتورالنس های اورژانس تهران 
در سطح شهر تهران مستقر هستند و شهرداری 
می تواند در مکان هایی که در اختیار دارد، آن ها را 
مستقر کند: »171 پایگاه اورژانس در شهر تهران 
وجود دارد. نیاز است که این تعداد به 242 پایگاه 
این  زمین،  اختصاص  صورت  در  که  یابد  افزایش 

پایگاه ها در مدت یک سال ساخته خواهد شد.« 
خود  از سخنان  دیگری  بخش  در  هاشمی،  دکتر 
با ورود 3 هزار  اورژانس  ناوگان زمینی  به تقویت 
آمبوالنس جدید اشاره کرد و گفت: »از وزارت صنعت 
گالیه داریم چراکه از سال 94 حدود 48 میلیارد 
تومان برای ساخت 1000 دستگاه آمبوالنس به یکی 
از شرکت های تابعه آن پرداخت کرده ایم اما هنوز 
هیچ خبری از آمبوالنس ها نیست. قیمت دالر نیز که 

افزایش پیدا کرده است و ممکن است ما را اذیت کنند 
در حالی که در آن زمان، وزارت بهداشت به فاصله 
چند ماه بیش از 1000 دستگاه آمبوالنس جدید را 
وارد چرخه خدمت کرد و در مناطق محروم و مرزی 

توزیع کرد.« 
او  گفت که در سال 97 نیز، 1000 دستگاه آمبوالنس 
توزیع  دور دست  و  مرزی  نقاط محروم،  در  جدید 
می شوند: »تهران نیز باید جداگانه در نظر گرفته شود 
تا حقی از مردم مناطق محروم کشور، تضییع نشود.« 
به گفته وزیر بهداشت، تعداد پایگاه های اورژانس 
هوایی از 3 به 33 پایگاه افزایش یافته است. با این 
وجود او معتقد است که استان تهران در این زمینه 
باید به صورت ویژه درنظر گرفته شود. او از استقرار 5 
بالگرد اورژانس هوایی تا نیمه اول سال آینده در تهران 
خبر داد و گفت: »اگر در تهران موتورالنس و بالگرد 
اورژانس وجود نداشته باشد ممکن است رسیدن به 

مددجویان حتی دو تا سه ساعت نیز طول بکشد.« 
www.behdasht.gov.ir

ساختمان جدید اورژانس و مرکز ارتباطات دیسپچ تهران به بهره برداری رسید

نخستین محصول سلول های بنیادی در حوزه پوست 
با عنوان »رنیو درم سل« با حضور وزیر بهداشت، 
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی و مدیرعامل بنیاد 
برکت در مرکز تحقیقات پوست و سلول های بنیادی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران رونمایی شد. با راه اندازي 
خط تولید و تولید این محصول، جمهوري اسالمي 
ایران در رده 13 کشور برتر دنیا در زمینه سلول هاي 

بنیادي و محصوالت پوستي قرار گرفت.
حوزه  در  بنیادی  سلول های  محصول  نخستین 
و   2005 سال  از  که  تحقیقاتي  دنبال  به  پوست 
2006  از سوی مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی 
تهران و پژوهشگران رویان در تولید فیبروبالست، 
کراتونوسیت و مالنوسیت و تمام رده هاي پوستي 
پیگیری کردند، تولید شد. این سلول ها در درمان 
اسکارهاي  تروفیک،  اسکارهاي  آکنه،  اسکارهاي 

دیابتي  زخم هاي  مزمن،  زخم هاي  لیشمانیوزیز، 
گسترده  استفاده  مورد  محدود  سوختگي هاي  و 

قرارگرفت که با نتایج مطلوبي همراه بوده است. 
دکتر سیدحسن هاشمی، وزیر بهداشت، در مراسم 
رونمایي از نخستین محصول سلول هاي بنیادي در 
حوزه پوست که در روز هشتم بهمن ماه برگزار شد، 
با بیان این که تولید علم در حوزه بهداشت و درمان 
وضعیت خوبي در کشور دارد، گفت: »در تولید علم، 

کم ترین هزینه در کشور شده است. بودجه تحقیقاتي 
کشور در حوزه علوم پزشکی در مقایسه با دیگر حوزه ها، 
بودجه ناچیزي است. درحالي که 10 درصد دانشجویان 

و 38 درصد تولید علم در این حوزه حضور دارند.« 
سلول های  تحقیقات  هاشمی مرکز  دکتر  گفته  به 
بنیادی دانشگاه علوم پزشکی تهران با کمک ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام)ره( توانستند موفق به 
رونمایی از خط تولید این محصول و به ثبت رساندن 
آن شوند. او از در دست تولید بودن چهار محصول دیگر 
در این حوزه، نیز خبر داد: »اگر گام هاي نخست محکم 
برداشته شود، مي توان از علم سلول هاي بنیادي نهایت 
بهره را برد. مرکز تحقیقات پوست و سلول های بنیادی 
کار خود را به خوبي پیش برد اما باید برای فعالیت ها 

مجوزهاي بین المللي نیز گرفته شود.« 
www.behdasht.gov.ir

نخستین محصول سلول های بنیادی، در حوزه پوست رونمایی شد
با حضور وزیر بهداشت؛
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طرح نصب برچسب اصالت کاالهای پزشکی با هدف 
مصرف کنندگان  و  پزشکان  بیماران،  نگرانی  رفع 
انجام  با کیفیت پزشکی  درباره عرضه محصوالت 
می شود. مدیرکل تجهیزات پزشکی کشور بیان کرد 
که در مرحله نخست طرح برچسب کاالهای پزشکی، 
از ابتدای سال 97، پنج دسته از تجهیزات و ملزومات 

پزشکی دارای برچسب اصالت کاال می شوند. 
مدیرکل تجهیزات پزشکی با رؤسای اتحادیه های 
سراسر  آزمایشگاهی  و  پزشکی  تجهیزات  اصناف 

کشور در روز هفتم بهمن ماه، دیدار کرد. 
این که  به  اشاره  با  نشست  این  در  مسائلی،  رضا 
اداره کل تجهیزات پزشکی موظف به انجام تکلیفی 
است که ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در مورد طرح 
الصاق برچسب اصالت کاالی پزشکی به آن ها ابالغ 
کرده، گفت: »این که رهگیری محصول در بازار از 
زمان تولید تا زمان فروش، خط سیر مشخصی داشته 
باشد امر مبارکی است اما این کار باید ساده، ارزان، 

راحت و غیرقابل جعل باشد.« 
تاکنون  کاال  اصالت  برچسب  »طرح  افزود:  او 
از  توجهی  قابل  قسمت  و  دارو  حوزه  برای 
لوازم آرایشی و بهداشتی انجام شده است. در 
کاال  از  دسته   5 نیز  پزشکی  تجهیزات  حوزه 
ملزومات  دندان پزشکی،  مواد  حوزه های  در 
پزشکی  ملزومات  و  تجهیزات  آزمایشگاهی، 
نازایی  پزشکی  ملزومات  قابل عرضه،  و  خانگی 
و ملزومات پزشکی ارتوپدی از ابتدای سال 97 
البته  می کنند.  دریافت  کاال  اصالت  برچسب 
یک   تنها  کاالیی  گروه های  این  از  هرکدام  در 
زنجیره از کاالها برچسب گذاری خواهد شد.« 

نصب  مورد  در  بهداشت  وزیر  مشاور  گفته  به 
و  تولیدکنندگان  برای  کاال  اصالت  برچسب 
شده  برگزار  آموزشی  دوره های  واردکنندگان، 
تجهیزات  توزیع کنندگان  برای  به زودی  است. 
پزشکی نیز کالس آموزشی برگزار می شود: »در 
پزشکی  تجهیزات  حوزه  فعاالن  دغدغه  این باره 
شنیده و به آن ها پرداخته می شود. برای روسای 
اتحادیه نیز جلسه یک روزه با اداره بازرسی، برگزار 
خواهد شد. رؤسای دفترهای تجهیزات پزشکی 

دیده اند،  آموزش  این  از  پیش  که  استان ها  در 
می توانند افراد عضو اتحادیه را دعوت کنند و به 

آن ها آموزش بدهند.« 
قیمت گذاری  موضوع  به  ادامه  در  مسائلی  دکتر 
تجهیزات پزشکی پرداخت. او از اصالح قیمت گذاری 
45 روزه خبر داد و گفت: »این 45 روز تبدیل به 
سه ماه می شود. در این رابطه برای دانشگاه های 
علوم پزشکی و مراکز بهداشتی و درمانی در صورت 
بحث  است.  شده  گرفته  نظر  در  جریمه  تأخیر 
به روزرسانی نرخ ارز در قیمت گذاری نیز در دستور 
کار است و به زودی بخشنامه آن از سوی کمیسیون 
قیمت گذاری تصویب می شود و وزیر بهداشت نیز آن 

را ابالغ می کند.« 
پرداخت اوراق به جای پول به شرکت ها نارضایتی 
برخی از آن ها را به دنبال داشته است. مسائلی با 
بیان این که پرداخت اوراق یک راهکار جهانی برای 
پرداخت بدهی ها است، گفت: »پرداخت اوراق یک 
واقعیت است. در تالش هستیم فرآیند اوراق را 
ساده کنیم. پیشنهاد آن را نیز به دولت داده ایم. با 
این روش اوراق ارایه شده از سوی شرکت ها مورد 
قبول بانک ها، بیمه ها و سازمان امور مالیات   قرار 

می گیرد.« 
او افزود: »راه پرداخت اوراق و پرداخت نقد از سوی 
مراکز درمانی در حال اجراست و به وزیر بهداشت 
پیشنهاد داده ایم تا از سوی دانشگاه ها در پرداخت ها، 

وحدت رویه انجام بگیرد.« 

دوره های آموزشی برگزار می شود
حسین عظیم زاده رییس اداره مهندسی و نگهداری 
درباره  نشست  این  ادامه  در  پزشکی  تجهیزات 
بخشنامه،  »براساس  گفت:  کاال  اصالت  برچسب 
دوره های آموزشی برچسب اصالت کاال به زودی 
به صورت مجازی برگزار می شود. در این دوره ها، 
چگونگی کار از راه نرم افزار در حوزه های مختلف 
داده  آموزش  بازرسی  و  نظارت  تأمین کنندگان، 

می شود.« 
او درباره کاالهای پزشکی موجود در انبارها گفت: 
»برای کاالی موجود در انبار توزیع کنندگان نیازی 
به برچسب نیست اما این کاالها باید دارای فاکتور 

باشند.« 
درصد  نخست  مرحله  »در  داد:  ادامه  عظیم زاده 
کمی از کاالها برای الصاق برچسب، انتخاب شده 
مورد  در  برطرف شود. حتی  آن  ایرادات  تا  است 
تامین کنندگان نیز گفته شده است که روی کاالها 
برچسب بزنند. در این راستا سامانه ای ایجاد شده 
می توانند  اطالعات  کردن  وارد  با  افراد  که  است 

برچسب را دریافت کنند.«

تجهیزات  شرکت های  فعالیت  بر  نظارت 
پزشکی دقیق تر شود 

تجهیزات  اتحادیه  رییس  نوده فراهانی  قاسم 
این که  بیان  با  نشست  این  در  تهران  پزشکی 
تبدیل  پزشکی  تجهیزات  شرکت های  مطالبات 

پرداخت نقدی سه ماه می شود
مدیرکل تجهیزات پزشکی در نشست مشترک با اتحادیه های اصناف؛

گنجاندن شاخص نرخ ارز در قیمت گذاری ها

تجهیزات  شرکت های  مشکل  مهم ترین  به 
پزشکی شده است، از مدیرکل تجهیزات پزشکی 
درخواست کرد موضوع مطالبات را پیگیری کند. 
او ارایه اوراق به شرکت ها را کارگشا ندانست و 
گفت: »با شروع طرح تحول نظام سالمت، قرار 
بر پرداخت مطالبات از 45 روز تا دوماه بود اما 
برخی  درمورد  و  ماه   17 به  مطالبات  پرداخت 
این  نتیجه  است.  رسیده  دوسال  به  شرکت ها 
تأخیر در پرداخت ها منجر به اخراج بسیاری از 
نیروهای کار در واحدهای صنفی شده است. این 
واردکنندگان  و  تولیدکنندگان  در حوزه  مشکل 

نیز وجود دارد.« 
او در ادامه ناتوانی در تولید و واردات کاالهای پزشکی 
را از دیگر نتایج پرداخت نشدن مطالبات خواند و 
گفت: »ناتوانی در تولید و واردات منجر به افزایش 
حضور کاالی قاچاق در مراکز درمانی و بهداشتی 
خواهد شد. این موضوع به سالمت مردم ضربه وارد 

می کند.« 
فراهانی نصب برچسب اصالت کاال برای تجهیزات 
پزشکی را اقدامی خوب توصیف کرد اما ادامه داد 
که باید برای آن بازه زمانی مشخص شود: »برخی 
از اقالم تاریخ مصرف ندارد و در واحدهای صنفی 
موجود است. همین طور برخی از کاالها هستند 
که در گذشته فروخته شده است و قطعات یدکی 
کاالها  این  دارد.  وجود  نمایندگی ها  در  آن ها 
بیست سال پیش فروخته شده است و مشخص 
نیست که چه زمانی به این قطعه ها نیاز پیدا کنند. 
در چنین شرایطی ستاد مبارزه با کاالی قاچاق به 
دنبال برگ سبز است درحالی که ممکن است تا 
ده سال آینده نیز هیچ فردی سراغی از این اقالم 
برای  برنامه ریزی مشخصی  باید  بنابراین  نگیرد. 

این نوع از کاالها انجام شود.« 
دیگری  مشکل  پزشکی  تجهیزات  قیمت گذاری 
بود که او به آن اشاره کرد و گفت: »قیمت کاال را 
عرضه، تقاضا و رقابت تعیین می کند. اگر کاالیی 
قیمت گذاری شود دچار محدودیت می شود و حتما 

رانتی به دنبال آن پدید می آید.« 
تهران  پزشکی  تجهیزات  اتحادیه  رییس  گفته  به 
در  پزشکی  تجهیزات  صنفی  واحد  چندین 
سراسر کشور وجود دارد که می توانند در موضوع 
که  کرد  پیشنهاد  او  باشند.  مؤثر  قیمت گذاری 
قیمت گذاری  بخش  در  اصناف  این  از  نماینده ای 

تجهیزات پزشکی حضور پیدا کند.  

فراهانی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و رکود 
بازار کسب و کار، از وضعیت توزیع کاال نیز گالیه کرد 
و گفت: »بارها دیده شده است که شخصی با دریافت 
مجوز، 500 کاالی پزشکی وارد کشور می کند اما 
2500 کاال توزیع می کند. باقی این کاالها از کجا 
آمده است؟ هیچ نظارتی روی این موضوع وجود 
ندارد درحالی که متأسفانه همیشه صنف در برابر این 

مسأله زیر سؤال است.« 
او افزود: »برخی افراد نیز کاالهای پزشکی مانند 
ارتوپدی را عرضه می کنند اما یا مجوز ندارند یا اگر 
دارند هیچ نظارتی روی آن ها وجود ندارد. بنابراین 
پزشکی  تجهیزات  توزیع  روی  بر  نظارت ها  باید 
اصناف  اتحادیه های  در  که  افرادی  شود.  قوی تر 
در سراسر  زمینه  این  در  می توانند  دارند  حضور 
باتوجه  آن ها  زیرا  باشند.  داشته  همکاری  کشور 
به ماده 27 و 28 قانون نظام صنفی می توانند با 

متخلفان برخورد کنند.« 
به گفته او بالغ بر 1100 شرکت در تهران وجود دارد 
که برخی از آن ها تخلف می کنند و عضو هیچ اتحادیه 
و صنفی هم نیستند: »این شرکت ها با فعالیت های 
خود بر سالمت مردم تأثیرگذار هستند و برای آن ها 
مشکل ایجاد می کنند. ما می توانیم با ابزاری که در 
اتحادیه  وجود دارد، در راستای رسیدگی به حق و 

حقوق مردم فعالیت کنیم.«
تجهیزات  اتحادیه های  رؤسای  نشست  این  در 
و  دیدگاه ها  بیان  به  کشور  سراسر  پزشکی 
از جمله  پیشنهادات خود در حوزه های مختلف 
طرح برچسب اصالت، نظارت بر قیمت، مطالبات 
اصناف و توزیع کنندگان از مراکز درمانی و مبارزه 
با قاچاق کاال سخن گفتند. دریافت پروانه کسب 
یکی از موضوعاتی بود که در این نشست مطرح 
شد. زیرا یک واحد صنفی باید قانونمند کار کند 
کسب  پروانه  دریافت  قانونی  تکلیف  نخستین  و 
پروانه کسب  از  آن ها  نبودن  برخوردار  اما  است 
مشکالت بسیاری را برای فعاالن این حوزه ایجاد 
کرده است. از این رو رؤسای اتحادیه های صنفی 
پزشکی  تجهیزات  مدیرکل  از  پزشکی  تجهیزات 
پروانه  بر  بیشتری  نظارت  که  کردند  درخواست 

کسب شرکت ها داشته باشد.
در پایان این نشست، قرار شد که هردوماه یک بار 
تجهیزات  صنف های  روسای  میان  جلساتی 
 پزشکی سراسر کشور و اداره کل تجهیزات پزشکی 

برگزار شود. 

انجمن  و  پزشکی  تجهیزات  بازرگانان  اتحادیه 
نامه ای  در  ایران  پزشکی  تجهیزات  شرکت های 
خواستار  کشور  پزشکی  تجهیزات  مدیرکل  به 
خروج قیمت کاالهای پزشکی از سایت اداره کل 

تجهیزات پزشکی شدند. 
مصوبه شماره 23206/ت 50603 ه هیأت دولت 
تنظیم   93 سال  خردادماه  سوم  تاریخ  در  که 
شده است مبنی بر این است که تدوین، تنظیم، 
ملزومات  و  تجهیزات  قیمت  بر  نظارت  و  ابالغ 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  عهده  بر  پزشکی 
رییس  صانعی،  ابوالفتح  است.  پزشکی  آموزش 
تجهیزات  بازرگانان  اتحادیه  هیأت مدیره 
هیأت مدیره  رییس  رضوانی  حسین  و  پزشکی 
ایران  پزشکی  تجهیزات  شرکت های  انجمن 
رضا  به  که  نامه ای  در  این مصوبه  بر  استناد  با 
در  کشور  پزشکی  تجهیزات  مدیرکل  مسائلی، 
تأکید  فرستادند،  امسال  اسفندماه   24 تاریخ 
داشتند که در این مصوبه هیچ گونه اشاره ای به 

قیمت گذاری اقالم پزشکی نشده است. 
مطالبات  حجم  به  باتوجه  آن ها  اساس  برهمین 
طول  در  ارز  نرخ  افزایش  هم چنین  شرکت ها، 
یک سال گذشته از مسائلی درخواست کردند که 
قیمت تمام تجهیزات و ملزومات پزشکی از سایت 
اداره کل تجهیزات پزشکی بردارند و حذف کنند. 

جمعی از فعاالن 
تجهیزات پزشکی خواستار 

خروج قیمت  کاالها 
از سایت شدند 
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مدیرکل تجهیزات پزشکی در راستای برون سپاری 
تفویض  به  اقدام  اداره کل  فعالیت های  از  بخشی 
دانشگاه های قطب ده گانه  به  اختیارات  از  برخی 
کشور کرد. توسعه تفویض اختیار به دانشگاه های 
قطب کشور با هدف تمرکززادیی، تسهیل و تسریع 

در امور انجام شد. 
نشست مدیران تجهیزات پزشکی دانشگاه های قطب 
علوم پزشکی کشور با مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات 
پزشکی در روز سوم بهمن ماه در سالن اجتماعات 

اداره کل تجهیزات پزشکی برگزار شد. 
رضا مسائلی مدیرکل تجهیزات پزشکی کشور بیان 
کرد که خروجی این نشست، دستورکار مشخص 
»دانشگاه های  است:  قطب  دانشگاه  های  برای 
قطب باید بسیاری از استعالمات و کارهای اداره کل 
تجهیزات پزشکی را انجام دهند و با دیگر دانشگاه ها 
کار کنند. این دانشگاه ها از این پس مرجع تجهیزات 
و  هستند  دیگر  دانشگاه-های  میان  در  پزشکی 
دانشگاه های اقماری از دانشگاه های قطب موضوعات 

خود را استعالم می کنند.« 
به گفته مشاور وزیر دانشگاه های قطب باید با همدلی 

میان کارکنان وظایف را انجام بدهند چرا که این 
تفویض بخشی از وظایف آن ها محسوب می شود: 
»قانون گذار، چهارچوب این وظایف را تعیین کرده 
پروتکل  یک  به  اجرا  مقام  در  دانشگاه ها  تا  است 

مشخص برسند.« 
او بیان کرد که تجربه مدیریتی ثابت کرده است ابتدا 
باید کارها آغاز شود، چراکه هم زمان با شروع کارها، 
منابع، امکانات و زیرساخت ها نیز فراهم خواهد شد. 
در ادامه این جلسه بر شکل گیری شخصیت و هویت 
دانشگاه ها تأکید شد. تفویض اختیار به دانشگاه های 
قطب راهی برای دست یابی به این هویت جدید است 

و آن ها را از وابستگی رها خواهد کرد. 
براساس تصمیمات گرفته شده تمام مراحل ثبت و 

احراز صالحیت توزیع کننده  تجهیزات و ملزومات 
ارایه  متقاضی  ثالث  شرکت های  ارزیابی  پزشکی، 
چک لیست ها،  اساس  بر  پس ازفروش  خدمات 
رسیدگی به شکایات مربوط به خدمات پس ازفروش در 
سطح دانشگاه ها و تمامی مؤسسات پزشکی زیر پوشش 
معدن  وزارت صنعت  استعالم های  پاسخ  دانشگاه، 
تجارت درباره جواز راه اندازی و برنامه بهره برداری 
از شرکت های تولیدی، استعالم از اصناف تجهیزات 
پزشکی، بررسی شکایات مربوط به گران فروشی در 
سطح دانشگاه ها، رسیدگی به اصالت کاالی پزشکی، 
پاسخ و رسیدگی به استعالم های حاصل از مراجع 

قضایی به دانشگاه های قطب تفویض شد.
 هم چنین با بررسی و نظرخواهی از حاضران درباره 
واگذاری  همراه  به  موارد  تمام  پیشنهادی  موارد 
ترخیص کاال و بحث کاالی پزشکی همراه بیمار، 
تصویب و قرار بر ابالغ آن ها از ابتدای سال آینده شد. 
موارد  زیرساخت های  و  موضوعات  جلسه  درپایان 
طرح شده مورد بررسی قرار گرفت. دکتر مسائلی در 
پایان این جلسه از حضورنیافتن برخی از مسؤوالن 

دانشگاه های قطب در جلسه ابراز نارضایتی کرد. 

توسعه تفویض اختیار به دانشگاه های قطب علوم پزشکی 
در نشست مدیران تجهیزات پزشکی دانشگاه های قطب با مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی مطرح شد؛

وزارت  اطالعات  فناوری  و  آمار  دفتر  رییس 
بهداشت ارتقا سامانه اطالعاتی و زیرساخت مراکز 
سالمت  الکترونیکی  پرونده  تشکیل  و  سالمت 
ایرانیان)سپاس( را از مهم ترین اقدامات این دفتر 

در 6 ماه گذشته اعالم کرد. 
دکتر سید محمود تارا،  رییس دفتر آمار و فناوری 
اطالعات وزارت بهداشت با اشاره به استقرارسامانه 
ایرانیان)سپاس(،  سالمت  الکترونیکی  پرونده 
اطالعاتی  سامانه های  توسعه  و  »تأمین  گفت: 
سامانه  ارتقا  سپاس،  سامانه  راه اندازی  برای 
تشکیل  و  سالمت  مراکز  زیرساخت  و  اطالعاتی 
و  به روز رسانی  و  )سپاس(  الکترونیکی  پرونده 
اطالعات  تبادل  الکترونیکی  سامانه های  توسعه 

سامانه های اطالعاتی برای ارایه بهتر خدمات به 
مردم صورت گرفته است.« 

گفت:  الکترونیک  دولت  بر گسترش  تأکید  با  او 
تشکیل  الکترونیکی  خدمات  مدیریت  »کارگروه 
حوزه  الکترونیکی  هم چنین خدمات  است.  شده 
سالمت در نمایشگاه الکامپ معرفی شده است.« 

به گفته دکتر تارا خدمات استعالم بیمه با هماهنگی و 
همکاری سازمان بیمه سالمت ایران برای بهره برداری 
در مراکز درمانی کشور در حوزه پرونده الکترونیکی 
سالمت و در این راستا سند راهبردی سامانه های 

وزارت بهداشت نیز تدوین شده است. 
وزارت  اطالعات  فناوری  و  آمار  دفتر  رییس 
بهداشت در ادامه، ایجاد وب سایت های تخصصی و 

پایگاه های اطالع رسانی در حوزه وزارت بهداشت، 
پورتال حوزه وزارت، تدوین دوره های آموزشی در 
حوزه فناوری اطالعات و پیگیری اجرای آن را از 
دیگر اقدامات دفتر آمار و فناوری اطالعات وزارت 

بهداشت برشمرد. 
www.behdasht.gov.ir

سامانه سپاس، مهم ترین اقدام دفتر آمار و فناوری اطالعات است 

 رییس دفتر آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت 

نتایج وسیع ترین و جدیدترین مطالعه درباره 32 نوع 
سرطان در 195 کشور جهان نشان می دهد تعداد 
موارد مرگ ناشي از سرطان در ایران از سال 1990 
تا 2015 تقریباً دو برابر شده اما بر اساس مستندات 
موجود هنوز سونامی سرطان در ایران اتفاق نیفتاده 
است. وزیر بهداشت تأکید کرد: »نبود سونامی سرطان 
به این معنا نیست که در آینده با این مشکل روبه رو 

نمی شویم. بنابراین باید هوشیار بود.«
سیدحسن هاشمی، وزیر بهداشت در همایش هفته 
ملی سرطان که در روز هفتم بهمن ماه در وزارت 
بهداشت برگزار شد، گفت: »سرطان نام ترسناکی 
دارد. اما اگر تشخیص داده شود و اقدامات اولیه انجام 
شود، می تواند خطرناک نباشد. حدود 50 درصد از 
سرطان ها قابل پیشگیری هستند. اگر امروز سرطان 
بیماری ترسناکی شده و شیوع زیادی پیدا کرده، به 
این دلیل است که عمر انسان ها طوالنی تر شده است. 
باید در ایران نسبت به شیوع سرطان هوشیارتر بود و 

برنامه ریزی ها و اقدامات بیشتری انجام داد.« 
به گفته وزیر بهداشت مردم را نباید ترساند بلکه باید 
اطالعات درست در اختیارشان قرار داد: »ما دولتی 
راهکار  باید  هستیم، دولت، قوه قضاییه و مقننه 
به صورت  که  نمی رود  انتظار  ما  از  باشند.  داشته 
مداوم نگرانی ایجاد کنیم. محققان و سازمان های 
مردم نهاد می توانند هشداردهنده باشند، اما از ما 

کار خواسته می شود.« 
وزیر بهداشت به هزینه یک تریلیون دالر در سال برای 
بیماری سرطان در دنیا اشاره کرد و گفت: »با توجه به 
موضوع پیشگیری، می توان 100 تا 200 میلیارد دالر 
از این هزینه را کاهش داد. سرطان مرگ ومیر کمتری 
نسبت به بیماری های قلبی ایجاد می کند اما هزینه 
بیشتری دارد. علت آن نیز این است که کم تر سواد 
جوامع را افزایش داده ایم و به موضوع عوارض کاالهای 

آسیب رسان توجه نکرده ایم.« 

مجلس اراده خود برای توجه به پیشگیری 
را نشان دهد

هاشمی تأکید کرد پیشگییری از این جهت اهمیت 

می دهد:  کاهش  را  مرگ ومیر  و  هزینه ها  که  دارد 
»مجلس نیز می تواند اراده خود را نشان دهد که بگوید 

که چقدر به پیشگیری عالقه نشان می دهد.« 
معتدد  قطب های  ایجاد  بهداشت  وزیر  گفته  به 
جمله  از  شیمی درمانی  مراکز  و  درمان  تشخیص، 
انجام شده در زمینه درمان سرطان، بوده  اقدامات 
بسته  بیماری در  این  از داروهای  است: »بسیاری 
حمایتی دولت قرار دارد و 90 درصد هزینه ها نیز 
از سوی دولت پرداخت می شود. البته بی توجهی به 
اولویت ها در هزینه کرد این منابع وجود دارد. از شروع 
دولت دوازدهم شوراهای مختلفی تشکیل شده که 

ثمرات آن را خواهیم دید.« 
را  شیمی درمانی  هزینه های  از  هاشمی بسیاری 
غیرضروری خواند و بیان کرد که به این دلیل باید 

مراکز پرتودرمانی افزایش پیدا کند. 

فعالیت 34 مرکز تحقیقاتی سرطان در کشور
وزارت  فناوری  و   تحقیقات  معاون  ملک زاده  رضا 
همایش  در  پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
مبارزه با سرطان با اشاره به این که در زمینه تحقیقات 
سرطان  فعالیت  تحقیقاتی  مرکز   34 سرطان،  در 
می کنند، گفت: »فعالیت های پژوهشی رو به افزایش 
است و تقریبا بیش از 2400 کار علمی در حوزه سرطان 
انجام شده است. در 20 سال گذشته، بیش از ده هزار 
مقاله علمی در دنیا منتشر کرده ایم که بیشتر این 
مقاالت در مورد سرطان پستان و معده بوده است. در 
سه سال گذشته، نزدیک  به 50  طرح با هزینه ای بیش 
از 12 میلیارد تومان در حوزه سرطان سرمایه گذاری 

شده است.«
 به گفته او یکی از اقدامات مهم در حوزه سرطان، ثبت 

سرطان است: »از راه نظام ثبت سرطان می توان میزان 
و شیوع انواع سرطان ها در کشور را بررسی کرد. درحال 
حاضر در همه استان های کشور به جز سه استان، نظام 
ثبت سرطان وجود دارد. شمارش سرطان ها از راه نظام 
ثبت سرطان، می تواند مقدمه ای برای اقدامات موثر 

پیشگیرانه در آینده برای سرطان باشد.« 

آخرین آمار شیوع سرطان در کشور اعالم 
شد

علیرضا رییسی، معاون بهداشت وزیر بهداشت، در 
همایش ملی مبارزه با سرطان با اشاره به موفقیت 
وزارت بهداشت در زمینه تدوین گزارش کشوری 
ثبت سرطان، گفت: »وزارت بهداشت موفق شد عدد 
تقریبا دقیقی از آمار ابتال به سرطان بر اساس اصالح 
فرایندهایی که در چهار سال گذشته انجام شد، به 

دست آورد.« 
به گفته او با توجه به برطرف شدن مشکالت ثبت 
سرطان، آمارهای این حوزه تا پایان سال 97 به روز 
خواهد شد. شیوه نامه این برنامه ملی تدوین و ابالغ 
شده است. سامانه یک پارچه مدیریت اطالعات نیز به 
همین منظور آماده شد و کمک کرد اطالعات به روزی 
در زمینه ثبت سرطان ایجاد شود: »این اطالعات از 27 
استان جمع آوری و تایید شده و تنها چهار استان دیگر 
باقی مانده است. بنابر گزارش کشوری ثبت سرطان 
سال 93، تعداد کل سرطان در کشور در 31 استان، 
109 هزار مورد اعالم شده است. تعداد موارد جدید نیز 
154 نفر در هر صد هزار نفر در سال 93 گزارش شده 
است. شایع ترین سرطان ها در زنان سرطان پستان با 
31.3 در هر صد هزار نفر، روده بزرگ 11 در صدهزار 
نفر، پوست 11در صد هزار نفر، معده 9.8 و تیرویید 7در 

صد هزار نفر بوده است.« 
در همایش ملی مبارزه با سرطان از 11 سند حوزه 
سرطان رونمایی شد. این 11 سند شامل یک سند 
برنامه ملی، سه دستورالعمل، 4 آیین نامه، راهنمای 
بالینی )یک گایدالین(، یک سامانه اطالعات و گزارش 

کشوری سرطان است.
www.behdasht.gov.ir

در ایـران، سونامی شیـوع سـرطان نداریـم 

رونمایی از 11 سند ملی در حوزه سرطان 

وزیر بهداشت در همایش هفته ملی سرطان بیان کرد 
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رشته تحصیلی نظارت بر تجهیزات پزشکی از سال 
آینده به انتخاب  های شرکت کنندگان در آزمون های 
و  می شود  افزوده  دکتری  و  ارشد  کارشناسی 
دانشگاه های فنی ومهندسی و علوم پزشکی کشور 

می توانند در این رشته دانشجو بگیرند.
راه اندازی این رشته تحصیلی را رضا مسائلی مشاور 
وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت در 
روز معارفه اش نوید داد. او در آن روز گفت که نامه ای 
درباره راه اندازی این رشته دانشگاهی به وزیربهداشت 
با این موضوع  داده است و هاشمی وزیر بهداشت  
موافقت کرده است. در نامه وزیر خطاب به  معاون 
آموزشی وزارت بهداشت خواسته می شود با توجه 
به اهمیت تربیت نیروی انسانی در حوزه تجهیزات 
پزشکی، مراتب راه اندازی رشته نظارت در تجهیزات 
پزشکی و دکتری یا گرایش های بیومواد، بیوالکتریک و 
بیومکانیک در نخستین جلسه شورای عالی برنامه ریزی 
مطرح شود و برنام درسی )کورکولوم( آن در کمیته ای با 

مسوولیت دکتر رضا مسائلی تهیه و ارایه شود.
تجهیزات  بر  نظارت  رشته  راه اندازی  پیش نویس 
پزشکی همراه با دستور وزیر به الریجانی ارجاع شده 

است تا مقدمات بررسی و تصویب آن فراهم شود.

پیشینه رشته نظارت بر تجهیزات در جهان
 Medical Devices رشته نظارت بر وسایل پزشکی
از  رشته ای   )MSc( یا   )Regulatory Affairs

علوم پایه فنی و مهندسی و علوم پزشکی است که 
دانش آموختگان آن توانایی ارزیابی کیفی و شناسایی 
و احراز ایمنی و عملکرد این وسایل را بر عهده خواهند 
داشت. هم چنین با فراگیری اصول و فرآیندهای تولید 
و کنترل کیفی، می توانند کیفیت و شیوه ارزیابی این 

محصوالت را تضمین کنند. 
در دهه 50 میالدی، پیشامد های ناگوار معتددی 
در زمینه کیفیت، ایمنی و اثربخشی انواع داروها و 
واکسن های عرضه شده در بازار پدید آمد که به اقزایش 
نگرانی ها درباره کاربرد این تجهیزات و داروها شد. از 
همین رو، نظارت ها و ارزیابی های قانونی افزایش یافت 
و سازوکارهایی چون نظام فرایند نظارت های خوب 
 )Good Manufacturing Practice یا   GMP(

پایه گذاشته شد. نخستین قانون مدیریت و نظارت 
ایاالت متحده  واردات دارو در سال 1848 در  بر 
امریکا به تصویب رسید که مطابق آن تمامی داروهای 
وارداتی باید در مبدأ ورود از لحاظ ایمنی و عملکرد 
مورد ارزیابی کیفی قرار می گرفتند اما وسایل پزشکی 
مشمول کاالهای تحت نظارت و کنترل کیفی نبود. 
با رشد و توسعه روزافززون وسایل پزشکی، در دهه 
30 میالدی قوانین ارزیابی و نظارت کیفی، تجهیزات 

پزشکی را نیز در بر گرفت.
 Medical( پزشکی  تجهیزات  بر  نظارت  رشته 
Device Regulatory Affairs( در دانشگاه های 

جهان به ویژه آمریکا و اروپا و استرالیا آموزش داده 
شورای  پزشکی،  وسایل  تحقیقات  مرکز  می شود؛ 
 National Research( کانادا  ملی  تحقیقات 
وسایل  تحقیقات  مرکز   ،)Council Canada

 Centerfor Medical( نیویورک  پزشکی، 
پزشکی،  وسایل  تحقیقات  موسسه   ،)Devices

 Medical Devices Research( استرالیا 
Institute(، دانشکده سالمت عمومی دانشگاه ییل 

)Yale School of Public Health( و دپارتمان 
علوم نظارتی و کیفیت دانشگاه کالیفرنیای جنوبی 
 Department of Regulatory & Quality(
Sciences( پنج مرکز علمی و معتبر جهانی اند که در 

رشته نظارت بر تجهیزات پزشکی دانشجو می پذیرند.

دانش آموختگان این رشته چه می آموزند
به گفته رضا مسائلی مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات 
رشته  دانش آموختگان  بهداشت،  وزارت  پزشکی 
نظارت بر تجهیزات پزشکی پس از دانش آموختگی 
و  مقررات  و  ضوابط  از  عمیقی  و  دقیق  شناخت 
استانداردهای ارزیابی و نظارت بر کیفیت دستگاه ها 
و ملزومات پزشکی پیدا می کنند: »شناخت نظام های 
ارزیابی و نظارت بر کیفیت وسایل و ملزومات پزشکی، 
درک سازوکار ارزیابی های پیش ازبازار و نظارت های 
پس از بازار برای احراز ایمنی و اثربخشی وسایل و 
ملزومات پزشکی و شناخت فرایندها و استانداردهای 
مرتبط با ایمنی و اثربخشی این محصوالت دیگر 
دستاوردهای مهم دانش آموختگان این رشته است.«

چه کسانی می توانند در این رشته درس 
بخوانند

رشته های  کارشناسی  دوره های  دانش آموختگان 
مهندسی پزشکی در سه گرایش بیومواد، بیوالکتریک 
و بیومکانیک می توانند با شرکت در آزمون سراسری 
 وارد مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته نظارت 
تجهیزات  مدیرکل  شوند.  پزشکی  تجهیزات  بر 
»هم چنین  افزود:  بهداشت  وزارت  پزشکی 
نظارت  رشته  ارشد  کارشناسی  مدرک   دارندگان 
کارشناسی  مدرک  دارندگان  پزشکی،  وسایل  بر 
گرایش  در سه  پزشکی  مهندسی  ارشد رشته های 
بیومواد، بیوالکتریک و بیومکانیک و دارندگان مدرک 
داروسازي،  دامپزشکی،  پزشکي،  عمومي  دکتري 
دندان پزشکي و دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی، 
و  فیزیولوژی  میکروب شناسی،  سم شناسی، 
زیست شناسی سلولی و ملکولی می توانند با شرکت 
بر  نظارت  دکتری  دوره  در  سراسری،  آزمون  در 

تجهیزات پزشکی درس بخوانند.«

آینده شغلی 
کسانی که در دوره کارشناسی ارشد و دکتری رشته 
نظارت بر تجهیزات پزشکی دانش آموخته می شوند 
توزیع،  تولید،  فرآیندهای  بر  مدیرفنی  جایگاه  در 
عرضه، واردات و صادرات وسایل و ملزومات پزشکی 
نظارت خواهند کرد. این کارشناسان افزون بر اشتغال 
با تاسیس شرکت  در جایگاه مدیرفنی، می توانند 
در زمینه نظارت کیفی بر تولید، واردات و مصرف 
دستگاه های پزشکی نظارت داشته باشند یا به عنوان 
آموزشی،  حوزه های  در  متخصص  و  کارشناس 

پژوهشی و اجرایی فعالیت کنند.
پزشکی،  تجهیزات  »اداره کل  کرد:  تاکید  مسائلی 
و  پزشکی  موسسات  پزشکی،  علوم  دانشگاه های 
و  نظارتی  خدمات  ارایه دهنده  ثالث  شرکت های 
شرکت های  و  پزشکی  تجهیزات  حوزه  خدمات 
تولیدکننده و واردکننده تجهیزات پزشکی از جمله 
سازمان هایی هستند که دانش آموختگان کارشناسی 
ارشد و دکتری می توانند در این سازمان ها به کار 

گمارده شوند.«

آغاز روند دانش افزایی در حوزه نظارت
راه اندازی کارشناسی ارشد و دکتری نظارت بر تجهیزات پزشکی

ناظران ارشد در دانشگاه آموزش می بینند

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 
معاون  حضور  با  عمان  کشور  پزشکی  تجهیزات 
بهداشت  وزارت  بین الملل  حوزه  اقتصادی  امور 
به امضای محمدحمدان الربیعی معاون غذاودارو 
کشور عمان و رضا مسائلی مشاور وزیر و مدیرکل 
رسید.  ایران  بهداشت  وزارت  پزشکی  تجهیزات 
این نشست در روز بیستم بهمن ماه در اداره کل 

تجهیزات پزشکی برگزار شد. 
تجهیزات  مدیرکل  و  وزیر  مشاور  مسائلی  رضا 
در  ایران  تجربه های  انتقال  درباره  پزشکی 
زمینه سیاست گذاری و نظارت به کشور عمان، 
گفت: »ایران دارای یک پیشینه قوی در زمینه 
نظارت بر حوزه تجهیزات پزشکی است. بر این 
اساس تجربه های ایران در این زمینه که شامل 
شرکت ها،  ثبت  پس ازفروش،  خدمات  ارزیابی 
نظام  و  نمایندگی  مدیریت  و  نمایندگی  حوزه 
طرف  اختیار  در  می شود،  کشور  سرپرستی 
عمانی قرار خواهد گرفت. در این زمینه نیرو های 

متخصص به کشور عمان فرستاده می شوند.« 
او در گفت وگو با »صنعت درمان« یکی دیگر از مفاد 
این تفاهم نامه، همکاری متقابل در سرمایه گذاری 

پزشکی  تجهیزات  فناوری  انتقال  در  مشترک 
ساخت ایران به کشور عمان اعالم کرد: »راه اندازی 
خطوط تولید تجهیزات پزشکی ساخت ایران در 
عمان و تولید آن ها با برند ساخت عمان، از دیگر 

مفاد این تفاهم نامه است.« 
خاص  تسهیالت  دریافت  مسائلی  گفته  به 
درمورد حضور بیش از 100 شرکت تولیدکننده 
عمان  در  ایران  پزشکی  تجهیزات  صادرکننده  و 
ایران  خصوصی  بخش  مشارکت  با   2018 هلث 
و عمان، یکی دیگر از مفاد این تفاهم نامه است: 
»تولیدکنندگان ایرانی با محوریت وزارت بهداشت 
در عمان هلث حضور خواهند یافت. طرف عمانی 
برای حضور شرکت های  تا  است  تعهد کرده  نیز 
در  را  ویژه ای  تخفیف های  و  تسهیالت   ایرانی 

نظر بگیرد.« 
مناسب  قیمت  با  است  این  ما  »هدف  افزود:  او 
بتوانیم زمینه حضور تولیدکنندگان کشور را در 
برای  دریچه ای  عمان  زیرا  کنیم.  فراهم  عمان 
حضور در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج 

فارس و کشورهای آفریقایی است.« 
این  انجام  با  که  کرد  امیدواری  ابراز  مسائلی 
تولیدکنندگان  حضور  زمینه  بتوانند  فعالیت ها 
کشور و هم چنین صادرات حوزه خدمات فنی و 
مهندسی و ساخت بیمارستان را در کشور عمان 
فراهم کنند. در روند عقد این تفاهم نامه، هیأت 
تولید شرکت سازگان گستر  از خط  کشور عمان 
که  ایران  پزشکی  تجهیزات  تولیدکنندگان  از 
نیز  را  اروپا   )CE( گواهی سی ای  است  توانسته 

برای محصوالت خود دریافت کند، بازدید کردند.
 

انتقال  و  تولید  مشترک  خط  راه اندازی 
فناوری در زمینه دارو

در سفر هیأت دارویی و تجهیزات پزشکی کشور 
امور  بهداشت در  وزیر  قایم مقام  ایران،  به  عمان 
بین الملل با معاون دارویی کشور عمان دیدار کرد. 
دکتر محسن اسدی الری، قایم مقام وزیر بهداشت 
وزیرهای  این که  بر  تأکید  با  بین الملل  امور  در 
مشترک  همکاری  زمینه  در  کشور  دو  بهداشت 
تأکید دارند،  در حوزه صنایع پزشکی و دارویی 
راه اندازی  آماده  اسالمی ایران  »جمهوری  گفت: 
فناوری  انتقال  و  عمان  در  دارو  مشترک   خط 

تولید است.« 
در ادامه دکتر الربیعی، معاون دارویی وزیر بهداشت 
عمان نیز با اشاره به مشهود بودن پیشرفت های 
ایران در حوزه دارو، آمادگی کشور عمان را برای 
فناوری  انتقال  اولویت  با  دارویی  همکاری های 
دارویی همراه با ثبت دارو در کشور عمان، اعالم 
کرد: »عمان آماده همکاری مشترک برای افزایش 
سطح آموزش و طرح های تحقیقاتی برای رشته 

داروسازی است.« 
در این دیدار شرکت های دارویی ایرانی و هیأت 
بلندپایه دارویی عمان در زمینه همکاری مشترک 
شرکت های  از  یکی  هم چنین  کردند.  تبادل نظر 
دارویی ایرانی برای راه اندازی کارخانه دارویی در 
زمینه تولید سرم و داروهای تزریقی در عمان اعالم 

آمادگی کرد. 

انتقال تجربه ایران در زمینه نظارت بر حوزه تجهیزات پزشکی به عمان 
در مراسم تفاهم نامه همکاری میان ایران و عمان در حوزه تجهیزات پزشکی مطرح شد؛ 
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شرکت ُرش پارس برای از میان بردن تصورات غلط 
درباره سرطان ریه، پویش برای آگاهی سازی درباره 
این بیماری راه انداخته است تالش می کند با برگزاری 
سمینارهای رایگان برای عموم مردم، سطح آگاهی 

همگانی درباره سرطان ریه را ارتقا دهد. 
در سال های گذشته، سرطان ریه به یکی از دالیل 
اصلی مرگ ومیر ناشی از سرطان در میان مردان و زنان 
تبدیل  شده است. یکی از اهداف بلندمدت این شرکت 
که در ماه گذشته دو گردهمایی برای آگاهی رسانی 
برگزار کرده است، بهبود زندگی بیماران سرطان 
ریه و خانواده های آن ها در کشور از طریق باالبردن 
در  پویش  این  است.  افراد  این  زندگی  استاندارد 
تالش است به بیماران کمک کند تا سرطان ریه را در 
ابتدایی ترین مراحل ممکن تشخیص دهند و درمان 
کنند و در این راه از روش هایی چون درمان هدفمند 
و ایمنی درمانی که مانع از رشد و انتشار سلول های 
سرطانی به دیگر قسمت های بدن، حتی زمانی که 
می شوند،  است  داده  شده  تشخیص  دیر  بیماری 

استفاده می کند.
در هر یک از این گردهمایی ها که در بیمارستان 
ارگ  مرکز خرید  در  و هم چنین  دانشوری  مسیح 

برگزار شد، متخصصان به صورت حضوری پاسخگوی 
پرسش های مردم درباره سرطان ریه بودند تا آگاهی 
عموم را از عالئم این بیماری )که بیشتر چندان واضح 
هم نیستند( افزایش دهند. این شرکت دارویی، در 
راستای یکی از اهداف جهانی خود در خصوص افزایش 
امید به زندگی در بیماران و اطرافیان آن ها با وجود 
همه نگرانی ها و ناامیدی ها، در این دو رویداد تالش 
کرد تا با برقراری ارتباط با مردم، درک و آگاهی آن ها 

را از تهدید جدی سرطان ریه در ایران افزایش دهد.
بخش  برجسته  اعضای  از  خسروی،  دکتر 
سرطان شناسی قفسه سینه در بیمارستان مسیح 
دانشوری و متخصص سرطان های راه های تنفسی و 
ریه، در این مراسم بر تأثیرات منفی ناشی از استعمال 
سیگار بر ریه افراد تأکید کرد و گفت: »امروزه سرطان 
ریه یکی از رایج ترین سرطان ها در سرتاسر جهان و 
یکی از پنج سرطان بسیار متداول در ایران به شمار 
می آید. از آنجا که درمان این بیماری بستگی به مرحله 
تشخیص آن دارد و متأسفانه 85 درصد مبتالیان به 
این بیماری سابقه مصرف طوالنی دخانیات دارند، 
بنابراین توصیه می کنیم که هر فرد تا جای ممکن با 
پرهیز از استعمال هرگونه دخانیات به ویژه قلیان، که 

هر بار استفاده از آن اثرات مضر معادل 50 نخ سیگار 
را بر روی ریه به جا می گذارد، به سالمت بدن خود 

کمک کند«.
دکتر ووکوبرادوویچ دوریک، مدیر پزشکی شرکت 
ُرش پارس نیز در پاسخ به دالیل اصلی ابتالی افراد 
به سرطان ریه گفت: »برخالف تصور عام، بیماران به 
سرطان ریه، تنها مصرف کنندگان بلندمدت سیگار 
نیستند. از این رو شرکت در سراسر دنیا در تالش 
است این باور غلط را تا حد امکان اصالح کند. اثر 
انکارناپذیر  امری  دخانیات  استعمال  سرطان زایی 
ارثی  اما دالیل متعدد دیگری چون زمینه  است، 
خانوادگی، قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا و دود 
دست دوم )قرار گرفتن در معرض دود دخانیات بدون 
استعمال آن( نیز باید به عنوان عوامل مؤثر در ایجاد 

این نوع سرطان در نظر گرفته شوند.« 
بیماری های  از  به عنوان یکی  ریه  هرچند سرطان 
سخت و پیچیده شناخته می شود، اما این شرکت 
دارویی سوئیسی با ارایه خدمات اختصاصی به هر 
یک از بیماران به طور جداگانه، هم چنان در تالش 
برای افزایش امیدبه زندگی در میان بیماران و خانواده 

آن ها هستند.

ارتقاء سطح آگاهی جامعه درباره افزایش سرطان ریه در کشور
با برگزاری سمینارهای عمومی رایگان انجام می شود؛

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران مدیریت خون 
در حوزه انتقال خون را یکی از مهم ترین برنامه های 
آینده این سازمان خواند. در این راستا شیوه نامه هایی 

در مؤسسه طب انتقال خون تدوین شده است. 
علی اکبر پورفتح اهلل، مدیرعامل سازمان انتقال خون در 
جلسه شورای معاونان سازمان انتقال خون که در روز 
دهم بهمن ماه با حضور وزیر بهداشت در این سازمان 
برگزار شد، گفت: »شیوه نامه های مدیریت انتقال خون 
با مشارکت مراکز دانشگاهی مبتنی بر نیازهای آموزشی 
منابع انسانی انتقال خون و اولویت های پژوهشی در 

جهت اهداف سازمان تدوین می شود.« 
او افزود: »مسؤوالن سازمان انتقال خون درتالشند 
که در استان های مختلف کشور مصرف خون بهینه 

پزشکان  و  بیمه ها  مشارکت  زمینه  این  در  شود. 
ضروری است.« 

پورفتح اهلل بهبود استانداردهای انتقال خون را یکی 
از اولویت های دولت دوازدهم در سازمان انتقال خون 
بیان کرد. او هم چنین با بیان این که ضریب خطر 
با استناد به آزمایش های  ایران  انتقال عفونت در 
انجام شده و اسناد معتبر علمی با کشورهای اروپایی 
برابر است، گفت: »ما باید به سمتی برویم که خطر 
انتقال عفونت در کشور به صفر برسد. در آینده باید 
از روش سنتی تهیه خون کامل به سمت انتقال 

محافظه کارانه پیش  رفت.«
در سال 2014 به دلیل واگذاری پاالیشگاه پالسما، 
مشکالت فراوانی در زنجیره ارسال پالسما و تولید دارو 

با پالسمای ایرانی ایجاد شد. رییس سازمان انتقال 
خون با اشاره به این موضوع، گفت: »خوشبختانه 
سازمان انتقال خون با حفظ زنجیره تهیه پالسما 

توانست مشکالت را برطرف کند.«  
او ایجاد آزمایشگاه معتبر بین المللی برای سازگاری 
نسجی و برنامه اهدا مستقیم پالسما و رسیدن به یک 
میلیون لیتر پالسما برای تهیه دارو را از برنامه های 

آینده سازمان انتقال خون ایران بیان کرد. 
پورفتح اهلل در ادامه، از راه اندازی 15 مرکز جامع اهدای 
خون در کشور خبر داد و افزود: »یکی از برنامه های 
سازمان انتقال خون، خصوصی سازی در شبکه توزیع 

خون برای بیمارستان های کشور است.« 
www.behdasht.gov.ir

هدف گذاری برای دستیابی به یک میلیون لیتر پالسما
مدیرعامل سازمان انتقال خون خبر داد 

با قاچاق  با توجه به مفاد ماده 13قانون مبارزه 
کاال و ارز تصویب شده در سال 1392، هم چنین 
ماده های 4 و 6 شیوه نامه مبارزه با قاچاق تجهیزات 
ریاست  سوی  از  شده  ابالغ  پزشکی  ملزومات  و 
جمهوری، از ابتدای سال 1397، نصب برچسب 
اصالت کاال بر روی برخی از تجهیزات و ملزومات 

پزشکی ضروری می شود. 
دندان پزشکی،  مواد  و  تجهیزات  کاالهای  تمام 
و  تجهیزات  آزمایشگاهی،  ملزومات  از  برخی 
ملزومات پزشکی خانگی و قابل عرضه، ملزومات 
پزشکی  ملزومات  از  برخی  و  نازایی  پزشکی 
ارتوپدی  استریل  پروتزهای  شامل  که  ارتوپدی 
 )Shoulder(شانه و   )Knee(زانو  ،)Hip( لگن 
کاال  اصالت  برچسب  طرح  مشمول  می شود، 

خواهند شد. 
براین اساس رعایت اصولی چون نصب برچسب 
ویژگی های  و  ضرورت ها  با  برابر  کاال  اصالت 
تعیین شده در شیوه نامه نظام ردیابی، رهگیری و 
نظارت بر اصالت فرآورده های سالمت بر روی کاال، 
روی کوچک ترین  بر  کاال  اصالت  برچسب  نصب 
دارای  برچسب  الزامی بودن  بسته بندی،  واحد 
شناسه تجمیعی برابر با ضرورت ها و ویژگی های 
نظارت  و  ردیابی  نظام  شیوه نامه  در  تعیین شده 
سطوح  روی  بر  سالمت  فرآورده های  اصالت  بر 
بعدی بسته بندی درصورت بزرگ تر بودن سطوح 

بسته بندی ضروری است. 
براساس این ابالغیه که از سوی اداره کل تجهیزات 
اصالت  مسؤولیت  است،  شده  منتشر  پزشکی 
برچسب های نصب شده از جمله انطباق برچسب 
نصب شده با وسیله پزشکی توزیع و عرضه شده، 
یا  واردکننده  چه  کاال  تأمین کننده  شرکت  با 
تولیدکننده خواهد بود. هم چنین برچسب اصالت 
باید به گونه ای بر روی وسیله نصب شود که مانع از 
دیده شدن اطالعات مربوط به تولید وسیله مانند 
سازنده، تاریخ تولید، شماره الت/ سریال و تاریخ 

انقضا نشود. 
در  باید  برچسب  دارای  کاالهای  اطالعات 
ارتباطی  پروتکل  با  برابر   )XML( فایل  قالب 
مرکزی سامانه  به  پشتیبان  سامانه  با   مجریان 

فنی  مسؤول  شود.  فرستاده   )www.ttac.ir(
شرکت های تأمین کننده کاال، موظف هستند پس 
از دریافت فایل در کارتابل خود نسبت به دریافت 

تایید مسؤول فنی اقالم اقدام کنند. 
نصب  که  است  شده  تأکید  ابالغیه  این  در 
برچسب اصالت کاال از سوی شرکت های مجری 
یا تأمین کننده کاال با رعایت پروتکل ها وضوابط 
یکم  تاریخ  از  این که  ضمن  است.  امکان پذیر 
تأمین کننده  شرکت های  آینده  ماه سال  فرودین 
کاال باید نسبت به فروش کاالی دارای برچسب 

اصالت اقدام کنند. 
یکی از مشکالت تأمین کنندگان کاالهای پزشکی 
نصب اصالت بر روی کاالهای موجود در انبارها 
است. اداره کل تجهیزات پزشکی در این ابالغیه 
اعالم کرده است که تمام محصوالت موجود در 
انبار شرکت تأمین کننده کاال باید تا تاریخ یکم 
فروردین ماه سال 97، دارای برچسب اصالت کاال 
سامانه  این که  به  توجه  با  مورد،  این  در  باشند. 
سامانه  سازمان،  مرکزی  سامانه های  به  اصالت 
درمورد  است،  متصل  گمرک  و  تجارت  جامع 
قبلی  ترخیص  و  ورود  سامانه  از  که  کاالهایی 
تأیید و وارد شده اند، تمام شرکت های ارایه کننده 
کاالهای مشمول نصب برچسب اصالت باید نسبت 
به اعالم موجودی انبار خود به این اداره کل برای 
دریافت اطالعات مورد نیاز برای نصب برچسب 
اصالت تا تاریخ سی ام اسفندماه سال 96، اقدام 
کنند. هم چنین اطالعات ارایه شده باید در سامانه 
تی تک )www.ttac.ir( بارگذاری شود و از سوی 
کارشناسان این اداره تائید شود. به این صورت در 
زمان استعالم، برچسب تولیدشده از سوی شرکت 

مورد تأیید قرار می گیرد. وارد کردن این اطالعات 
به سامانه هیچ هزینه ای ندارد. 

شرکت های  انبار  در  موجود  کاالهای  حوزه  در 
تأمین کننده شرکت ها باید نسبت به اعالم کاالهای 
فروخته شده به صورت ماهانه، به اداره کل تجهیزات 
درمورد  مسؤولیت ها  تمام  کنند.  اقدام  پزشکی 
فهرست موجودی انبار و فروش آن ها با توجه به تعهد 

شرکت بر عهده تأمین کننده کاال است. 
در همین زمینه فرستادن فرم تعهدنامه از سوی 
راه  از  انبار  موجودی  اعالم  درمورد  شرکت ها 
آی آرسی  کد  دریافت  و  عبور  رمز  و  کدکاربری 
و  اصالت  فرآیند  اجرایی شدن  از  پیش   )IRC(
برچسب  نصب  برای  دریافتی  اطالعات  استفاده 
اصالت کاال ضروری است. مهلت فروش فهرست 

اعالم شده شش ماهه نخست سال 97 است. 
بر اساس اعالم اداره کل تجهیزات پزشکی کشور، 
و  توزیع  برای  اصناف  و  توزیع کنندگان  تمام 
کاال  اصالت  برچسب  مشمول  کاالهای  عرضه 
باید از تاریخ یکم فروردین ماه سال 97 نسبت به 
خرید تجهیزات با برچسب اصالت از شرکت های 

تامین کننده کاال اقدام کنند. 
در بند یازدهم ابالغیه اداره کل تجهیزات پزشکی 
انبار  در  موجود  تجهیزات  که  است  شده  اعالم 
توزیع کنندگان و اصناف در صورت ارایه فاکتور 
رسمی برابر با ضوابط فاکتور و پیش فاکتور این 
اداره کل مربوط به قبل از سال 97 تنها تا یکم 
مهرماه سال 97 قابل فروش است. شرکت ها باید 
اعالم  فایل  جمله  از  درخواستی  اطالعات  تمام 
به صورت  فروخته شده  کاالهای  انبار،  موجودی 
ماهانه  و تعهدنامه خودرا به این اداره کل بفرستند. 
نصب  راستای  در  پزشکی  تجهیزات  اداره کل 
را  آموزشی  دوره های  کاال،  اصالت  برچسب 
پزشکی  انجمن های  و  اتحادیه ها  سوی  از 
دریافت  برای  عالقمندان  می کند.  برگزار 
تماس  شماره  با  می توانند  بیشتر  اطالعات 
استفاده  با  یا  و  بگیرند  تماس   66700012-5
نشانی به  پزشکی  تجهیزات  اداره کل  سامانه   از 

 www.imed.ir  نسبت بــه ارایــه سواالت خود، 

اقدام کنند.

فاز نخست طرح نصب برچسب اصالت تجهیزات پزشکی 
از ابتدای سال 97 آغاز می شود؛
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یکی از تدابیر وزارت بهداشت برای پرداخت بدهی های 
خود به شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی، عرضه 

اوراق طوالنی مدت است. 
نایب رییس کمیسیون سالمت اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی تهران این تدبیر را ناکارآمد دانست 

زیرا اوراق قابلیت نقدشدن ندارد. 
اتاق  سالمت  کمیسیون  نایب رییس  ریاحی  ناصر 
درباره  تهران  و کشاورزی  معادن  بازرگانی، صنایع، 
گفت:  بهداشت،  وزارت  سوی  از  اوراق  پرداخت 
از  »مسؤوالن می گویند که دو هزار میلیارد تومان 
بدهی ها را پرداخت کرده اند اما این واقعیت ندارد. پولی 
پرداخت نشده است، بلکه دو هزار میلیارد تومان به 
صورت اوراق پرداخت  شده است. در این اوراق نیز ذکر 
شده است که نسبت به تأخیر سالی 8 درصد خسارت 

پرداخت می کند که آن هم به صورت اوراق است.« 
به گفته ریاحی روی این اوراق پرداخت شده، نوشته 
شده که اوراق نامحدود و قابل تمدید است اما این 
اوراق نقدشوندگی الزم را ندارد و عمال به درد کسی 
نمی خورد: »اوراقی که در گاوصندوق گذاشته شود، 
به چه دردی می خورد؟ این به قول خود آقایان رسید 

طلب است.« 

نایب رییس کمیسیون سالمت اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی تهران تأکید کرد که مسؤوالن 
وزارت بهداشت در پاسخ به این که اوراق نقدشوندگی 
الزم را ندارند، می گویند که این اوراق قابل معامله است: 
»پیشنهاد ما این است که آن ها خودشان این اوراق را 
نقد کنند و مطالبات ما را بعد از ماه ها پرداخت کنند. 
هم چنین در این مدت هم شاهد تورم بوده ایم و هم 
افزایش 30 درصدی نرخ ارز را دیده ایم. در مقابل، طلب 
ما به همان اندازه قبلی آن هم به صورت اوراق قرار 
است پرداخت شود.«  به گفته او گردش مالی دارو در 
سال حدود 15 هزار میلیارد تومان است یعنی ماهانه 
به صورت میانگین حدود هزار و 200 میلیارد تومان 
دارو در کشور مصرف می شود. هم چنین، حدود 8 ماه 

در پرداخت ها تأخیر وجود دارد: »بنابراین اصال رقم دو 
هزار میلیارد تومان پرداخت شده چیزی نیست. تنها 
مسؤوالن، چند ماهی با آن بازی و تبلیغ می کنند اما در 

واقعیت شرایط به گونه ای دیگر است.« 
ریاحی با اشاره به این که همین رقمی هم که اختصاص 
پیدا می کند، در عمل به صنعت دارو و تجهیزات پزشکی 
نمی رسد، افزود: »بخش مهمی از این عددی که اعالم شده 
به بیمارستان ها برای پرداخت بدهی های شان در حوزه 
دارو و تجهیزات پزشکی پرداخت شده است اما در عمل 
می بینیم که بیمارستان ها آن را تخصیص نمی دهند.« 
به گفته او با هیأت امنایی شدن بیمارستان ها، پول هایی 
که پرداخت شده است، ردیف ندارد. در نتیجه، این 
مسؤوالن بیمارستان ها هستند که تصمیم می گیرند 
چگونه پول ها را خرج کنند: »مسؤوالن وزارت بهداشت 
هم این مشکل را می دانند؛ وقتی پول به مراکز درمانی 
پرداخت می شود آن ها تصمیم می گیرند که با آن چه 
اقدامی را انجام دهند. در عمل می بینیم که پرداختی ها 
به پرستاران و پزشکان در اولویت قرار می گیرد و در آخر 
اگر چیزی باقی ماند به بخش دارو و تجهیزات پرداخت 
می کنند که در عمل هم پولی به دستشان نمی رسد.« 
www.phana.ir

وزارت بهداشت برای پرداخت بدهی ها تدبیر اساسی کند
نایب رییس کمیسیون سالمت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

در نخستین جلسه پنجمین دوره 
هیأت مدیره این سازمان، محمدباقر 
اثنی عشری با کسب بیشترین تعداد 
آرا اعضای هیأت مدیره، به مدت سه 
سال به عنوان رییس هیأت مدیره سازمان نظام صنفی 

رایانه ای تهران انتخاب شد. 
نظام  سازمان  پنجم  هیأت مدیره  جلسه  نخستین 
با حضور 21 عضو  تهران،  استان  رایانه ای  صنفی 
بازرس  و  هیأت مدیره  علي البدل  عضو   5 و  اصلي 
اصلي و علي البدل برگزار شد. در این جلسه محمد 
باقر اثنی عشری به اتفاق آرا با کسب 21 رأی از 21 
رییس  به عنوان  پنجم  هیأت مدیره  منتخب  عضو 
محمدباقر  مهندس  شد.  انتخاب  هیأت مدیره 
اثنی عشری، هم اینک مدیرعامل شرکت مارستان 
و  صاحب امتیاز ماهنامه صنعت درمان در حوزه 

تجهیزات پزشکی است. 
در بخش انتخاب اعضای هیأت رییسه، عالوه بر انتخاب 
محمدباقر اثنی عشری به عنوان رییس، محمدعلی 
به عنوان  آسیاتک،  شرکت  مدیرعامل  یوسفی زاده 
مدیرعامل  جوانمردی  شهاب  و  اول  رییس  نایب 
انتخاب  دوم  رییس  نایب  به عنوان  فناپ،  شرکت 
مدیرعامل  حدادی  محمدرضا  هم چنین  شدند. 
شرکت برید سامانه نوین نیز با اتفاق آرا با دریافت 21 
رأی از 21 رأی هیأت مدیره به عنوان خزانه دار سازمان 
نصر تهران انتخاب شد.  در این جلسه که با حضور 
حداکثر اعضا برگزار شد، با نیم نگاهی بر فعالیت ها و 
دستاوردهای صورت گرفته در هیأت مدیره پیشین، 
چشم انداز و برنامه های کلی سازمان برای سه سال 

آینده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
هیأت مدیره  دوره  پنجمین  کلی  چشم انداز 

استقرار  تهران،  رایانه ای  صنفی  نظام  سازمان 
یک نظام صنفی پویا، توسعه گرا و صاحب نفوذ 
این  است.  جهانی  محیط  و  ایرانی  جامعه  در 
هیأت مدیره بر آن است تا صاحبان کسب وکار، 
و  اطالعات  فناوری  حوزه  فعاالن  و  سرمایه 
بازیگران  از  یکی  به عنوان  بتوانند  ارتباطات 
اصلی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

کشور نقش تأثیرگذار داشته باشند.
صنفی  نظام  سازمان  هیأت مدیره  دوره  پنجمین 
رایانه ای تهران خود را متعهد به حفظ و افزایش 
شفافیت،  دموکراتیک،  حاکمیت  ارزش های 
پاسخگویی، مطالبه گری، حاکمیت قانون، برابری در 
قبال فرصت ها، جهت گیری اجماع، مسؤولیت پذیری، 

مشارکت و استقالل در نظام صنفی می داند.
www.tehran.irannsr.org

رییس هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران معرفی شد
رشد هزینه ها مدیران را به فکر تغییر انداخت

نقش نرم افزار پشتیبانی تصمیم گیری اُآر )OR( در بهبود مدیریت تهویه ریه

 ) Heart Start MRx(فراخوانی دستگاه  دفیربیالتور مدل هارت استارت ام آرایکس

آغاز پروتون تراپی در هلند

تالشی برای بهبود وضعیت بیامرانی دچار  درد حاد قفسه سینه

)IGRT( صدور صورت حساب غیرقانونی و سود بردن از ارجاع های آی جی آرتی
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کنفرانس  یک  در  جنرال الکتریک  شرکت  رییس 
اعالم  بیلیون دالر  را 6.2  این شرکت  هزینه های 
کرد و گفت که شرکت می خواهد به سمت تغییرات 

اساسی برود.
اجرایی شرکت در کنفرانسی  جان فالنری، مدیر 
اعالم کرد، دلیل این تغییرات عملکرد ضعیف شرکت 

سهامدار در بیمه درمانی بلندمدت بوده است. 
ما  بگوییم همان طور که  نیست  »نیازی  افزود:  او 
به عنوان یک شرکت به سمت جلو پیش می رویم، این 
مقدار هزینه مرا مایوس کرده است. بسیار ناامیدکننده 
است که با توجه به پیشرفت در هدف های کلیدی 

این مقدار رشد در هزینه ها داشته ایم.«
از زمانی که فالنری  بلومبرگ گزارش می دهد که 
در ماه اگوست مسؤولیت را از جفری ایملت تحویل 
گرفته، هزینه ها را کاهش داده و سرمایه ها را جذب 

کرده است.
است:  گفته  او  تایمز،  نیویورک  گزارش  بنابر 
»هیچ کس مصون از انتقاد نیست و همه گزینه ها 

روی میز است.«
این مسأله ممکن است به تجزیه منجر شود و بخش 
بهداشت و درمان این شرکت به یک بخش مجزا 

تبدیل شود.
او در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگارن گفت: »من 
این اتفاق را به عنوان امتحان گزینه ها و مسأله ای که 

به جایگزین های مختلف می انجامد در نظر می گیرم. 
سرمایه های  شامل  می توانند  جایگزینی ها  این 
بازرگانی در دیگر بخش ها شوند، البته اگر این مسأله 
منطقی باشد.« او توضیحات بیشتری در این زمینه 

نداد. 
شرکت  گذشته،  سال  بلومبرگ،  گفته  به 
جنرال الکتریک، به طرز مشکوکی در میان دیگر 

شرکت های متوسط صنعتی دو جونز، سقوط کرد. 
در ماه نوامبر 2017، مدیر شرکت گفته بود که شرکت 
روی موتورهای جت، تجهیزات تولید برق و بهداشت 
و درمان تمرکز خواهد کرد و با سرمایه گذاری های 
دیگر، خودش را از شر 20 بیلیون دالر هزینه خواهد 
رهاند: »ما با پشتکار تمام به دنبال بهترین ساختار 
برای سهام خود هستیم تا بتوانیم توان تجارت های 

خود را باال ببریم.«
است: »شرکت جنرال الکتریک  گفته  این شرکت 
با 9.5  برابر  از پرداخت مالیات هزینه هایی  پیش 
بیلیون دالر داشته است که این هزینه مربوط به سهام 
شرکت در بخش سرمایه بهداشت و زندگی شمال 
آمریکا است. این هزینه ها با توجه به نرخ مالیاتی 
اخیر ایاالت متحده، پس از پرداخت مالیات به 7.5 

بیلیون دالر می رسد.« 
اسکات دیویس، تحلیلگر بخش تحقیقاتی ملیوس 
که یک شرکت تحلیلگر مالی مستقل است به تایمز 
گفت: »خبر خوب این است که فالنری تمام شرایط 
را فراهم کرده است و خبر بد این است که شما اکنون 

چطور می توانید به هرچیزی اعتماد کنید؟«
تحلیلگر  گاالفر،  تام  بلومبرگ،  گزارش  اساس  بر 
اورکور در یادداشتی نوشته است: »سرمایه گذاران 
و تحلیلگران منتظر یک موفقیت بزرگ بودند، اما 

نتیجه بیشتر از آن چیزی بود که انتظار می رفت.«
ای تی سی جی  شرکت  مدیر  گلدستین،  پیتر 
)LTCG(، شرکتی که خط مشی های بلندمدت را 
برای بیمه گران تعیین می کند، می گوید: »مشکلی 
که این بیمه گران با آن روبه رو شده اند بسیار طبیعی 
و واقعی است. افراد اینجا سخت تالش می کنند تا 

بفهمند در چنین شرایطی باید چه کرد.«
بر اساس اعالم رویترز، خبرهای بد مالی پس از جلسه 
سرمایه گذاری در ماه نوامبر اعالم شد. جلسه ای که 
در آن فالنری اعالم کرد که سود سهام شرکت نصف 
خواهد شد، یعنی از 24 سنت به 12 سنت در هر سه 

ماه خواهد رسید. 
برای  را  تصمیم  این  اهمیت  »ما  گفت:  او 
سهامداران مان درک می کنیم و آن را به سرعت 
که  کرد  خواهیم  سعی  ما  نمی کنیم.  عملی 
سود  نصف کردن  که  کنیم  قانع  را  سهامداران 
درستی  تصمیم  تولید  به  آن  اختصاص  و  سهام 
است. بخشی از تغییر در شرکت شامل کم کردن 
کارکنان در ماه نوامبر می شود. طبق گفته فوربز، 
حدود  یعنی  سازمان  کارمندان  از  چهارم  یک 

1500 شغل حذف خواهند شد.
www.dotmed.com

رشد هزینه ها مدیران را به فکر تغییر انداخت
امکان جدای بخش سالمت جنرال الکتریک

ترجمه:سمیهرمضاننیا

پژوهش جدید منتشرشده در حوزه بیهوشی، نشان 
داد که یک نرم افزار جدید پشتیبانی تصمیم گیری 
مدیریت  مالحظه ای  قابل  به طور  عمل  اتاق  برای 

تهویه ریه را بهبود می بخشد.
دکتر ساچین کتربال، نویسنده اصلی و استادیار در 
  )HCB(دانشگاه پزشکی میشیگان، به خبر اچ سی بی
گفته است: »الگوریتم های به کار برده شده در این 
نرم افزار که مبتنی بر شواهد هستند، توسط مطالعات 
بررسی شده همکاران پشتیبانی شده است و اطالعات 
از  به دست  آمده  بازخورد  از  آن ها  در  استفاده شده 
پزشکان مشغول در بخش های اجرایی گردآوری شده 
است. این فرآیند تضمین می کند که این نرم افزار تنها 
فناوری به خاطر فناوری نیست، بلکه پیشرفت های 
جدید شناخته شده ای است که بر مراقبت تاثیرگذار 
است.« این نرم افزار که هم اکنون در دست بررسی 
است، یک محصول تجاری قابل استفاده است که 
آلرت واچ اُآر )Alert WatchOR( نامیده می شود. 
این محصول در چندین بیمارستان دیگر در ایاالت 
متحده استفاده می شود و با انواع سامانه های نظارت 
ای اچ آر  تجهیزات  چندین  و  دسترس  در  تجاری 

)EHR( عمده دیگر ادغام می شود.
و  تهویه  لحظه،  در همان  فشارخون  این دستگاه، 

داده های ضربان قلب بیمار را در یک پایگاه )داده ایی( 
نمای  یک  بیهوشی  پزشکان  می دهد.  نشان  واحد 
شماتیک اندامی از قلب تپنده ای بیمار و ریه های در 
حال تنفس و هم چنین متن دیجیتالی و هشدارهای 
به طور  بیمار  زمانی که فشارخون  را  قابل شنیدن 

خطرناکی کم است دریافت می کنند.
پردازش  فناوری  از  استفاده  کرتپال می گوید: »با 
مدرن، صدها داده در یک سرور متمرکز قدرتمند 
در هر بیمارستان، ادغام می شوند. سپس، نتایج آن 
الگوریتم ها در هر اتاق عمل و یا دیگر مناطق بالینی، 

در یک صفحه نمایش ارایه می شوند.«
این تحقیق، که روی 26769 بیمار انجام  شد، نشان 
داد که وقتی پزشکان بیهوشی از نرم افزار آلرت واچ اُآر 
استفاده می کنند، بهبود قابل توجهی در مدیریت 
دارد. محققان  در عمل جراحی وجود  ریه  تهویه 
هم چنین در مقایسه با نمونه هایی که از آلرت واچ اُآر 
استفاده نکردند، دریافتند که کاهش )چشمگیری( 

درهزینه  ا و طول اقامت در یک روز وجود دارد.
با این وجود، )این روش( هیچ گونه تاثیری بر میزان 
حمله قلبی و نارسایی کلیه نداشت. کرپال توضیح داد 
که تیمش تنها مرگ ومیر ناشی از فجایع، آسیب حاد 
کلیه و ایسکمی عضله ای قلب را که رویدادهای نسبتا 

غیر معمولی هستند موردتوجه قرار می دهند.
او افزود: »دوره زمانی درمانی مهم است، اما این بخشی 
از یک روند کلی است که پیامدهای بالینی را تحت 
تاثیر قرار می دهد. برای نمونه، مراقبت های درمانی 
بهینه ای که توسط سامانه حمایت از تصمیم گیری 
ما انجام شده است، می تواند تحت تاثیر فشارخون باال 

یا مداخله بیش از اندازه مایع پس از عمل قرار گیرد.«
دکتر دانیل سسلر، از کلینیک کلیولند، در یک نشریه 
همراه، بر اهمیت معتبر و قانونی کردن سامانه های 
کلینیکی  نتایج  بر  مبتنی  تصمیم گیری  حمایتی 
پیش از تبدیل آن ها به یک روش معمول تاکید کرد. 
او نگران است که سامانه های در حال توسعه در آینده 
کنند:  دریافت  زیادی  زنگ خطرهای  و  هشدارها 
»احتماال بسیاری از آن ها مفید خواهند بود و بقیه 
ممکن است مفید نباشند. بنابراین، منطقی است که 
انتظار داشته باشیم که بیشتر سامانه های پشتیبانی 
تصمیم گیری و هشدارها مورد آزمایش رسمی قرار 
بگیرند. درست همان گونه که انتظار داریم هر نوع 
دارو یا دیگر دستگاه ها به درستی تأیید شود. من به 
کترپال و همکارانش که به صورت رسمی سامانه خود 

را مورد آزمایش قرار دادند تبریک می گویم.«
www.dotmed.com/news

)OR( نقش نرم افزار پشتیبانی تصمیم گیری ُاآر 
در بهبود مدیریت تهویه ریه

تحقیقات نشان دادند:



3435  /www.sanatdarman.ir 

اخبار جهان اخبار جهان

سال هفتم / شماره 81 /  بهمن  1396 

شرکت فیلیپس برای برچیدن دستگاه دفیبریالتور 
 )Heart Start MRx(مدل هارت استارت ام آرایکس
فراخوان داد؛ نقص در لوله های تخلیه گاز)بخار( به 

کارایی نادرست دستگاه انجامیده است.
فراخوان  این   )FDA(آمریکا غذاودارو  سازمان 
از  را  آن  و  کرد  منتشر   2018 فوریه   9 روز  را 
فراخوان های طبقه 1 یعنی جدی ترین نوع فراخوان 
شناخته است. کاربرد این دستگاه ها ممکن است به 

آسیب های جدی یا مرگ بیمار بینجامد. 
دستگاه های فراخوانده شده:

 Heart(دفیبریالتور مدل هارت استارت ام آرایکس 
Start MRx( مربوط به شرکت آمریکای شمالی 

فیلیپس الکترونیکس
M3536A و M3535 A :مدل 0 محصول با شماره 

 شماره  هایی که در »فهرست کامل دستگاه های 
مشکل دار« هستند.

 دستگاه هایی که تاریخ تولیدشان 22 سپتامبر 
2016 تا 31 اکتبر 2016 بوده است.

 دستگاه هایی که تاریخ پخش آن ها 26 سپتامبر 
2016 تا 2 نوامبر 2016 بوده است.

 U.S :71 دستگاه هایی که در فراخوان شماره 
فراخوانده شده اند.

کاربرد دستگاه 
دفیبریالتور مدل هارت استارت ام آرایکس فیلیپس، 
برای تند کردن ضربان قلب کسانی که ضربان قلب 

کند دارند یا برای شوک های الکتریکی نجات بخش 
به افرادی که ایست ناگهانی قلب دارند، استفاده 
می شود. الکترودها از یک سو به بیمار وصل می شوند 
و سپس به دستگاه وصل می شود تا ریتم قلب بیمار را 
وارسی و تحلیل کند. الکترودها یک شوک الکتریکی 
می دهند تا ریتم نرمال قلب را در هنگام ایست قلبی 
برگردانند و یا اگر ضربان قلب کند شد آن را به حالت 

معمولی برگردانند. 
هــارت استــارت  مدل  دفیبــریالتــور  دستگاه 
باید   )Heart Start MRx Monitor(ام آرایکس
با دستور پزشک استفاده شود و فقط باید توسط 
کارکنان پزشکی که در مورد استفاده از دستگاه 
کمک های  برای  الزم  شرایط  و  دیده اند  آموزش 
حیاتی، کمک در مشکالت قلبی پیشرفته یا مدیریت 

انقباض قلبی دارند استفاده شود.

دالیل فراخوان
دستگاه های  جمع کردن  فراخوان  فیلیپس 
به  را  ام آرایکس  هارت استارت  مدل  دفیبریالتور 
 )GDT( دلیل نقص در لوله تخلیه گاز جی دی تی
داده است؛ این لوله یک ترک بسیار کوچک دارد که 
باعث می شود گازهای داخلی خارج شوند و نگذارند 
که لوله آن گونه که باید کار کند. این مسأله هم چنین 
از  الکتریکی  جریان  نوسان  که  می شود  باعث 
مقاومت برنامه ریزی شده دستگاه فراتر رود که باعث 
آسیب می شود و نمی گذارد که دستگاه در حالت 

 )AED( اِی ای دی  خارجی  خودکار  تنظیم کننده 
درست کار کند. 

دفیبریالتور  دستگاه  گاز،  لوله  نقص  به دلیل 
کار  زمانی  هیچ  در  ام آرایکس  هارت استارت 
 نمی کند، مثال زمان دادن شوک های پشت سر هم 
Op- )در حالت اِی ای دی یا در طول بررسی عملیاتی 

دستورهای  در  که  دوره ایی   )erational Check

از  بعد  اگر  است.  نوشته شده  از دستگاه  استفاده 
اِی ای دی  به وجود آمدن نقض، دستگاه در حالت 
استفاده شود، بیمار را درمان نمی کند. استفاده ممتد 
از دستگاه در حالت خودکار، بعد از نقص ممکن است 

به آسیب جدی به بیمار یا مرگ بیمار بینجامد.
با این حال دستگاه دفیبریالتور هارت استارت ام آرایکس 
حالت  در  می تواند  اِی ای دی  حالت  نقِص  از  پس 
 دستی )Manual( کار کند. اگرچه الکتروکاردیوگرام 
دستگاه  روی  که   )electrocardiogram( )EKG(
نشان داده می شود پر سروصدا خواهد بود و کار تفسیر را 

برای آزمایش کننده سخت خواهد کرد.

قرار  دستگاه  این  تاثیر  تحت  کسانی  چه 
خواهند گرفت

 تولیدکنندگان بخش بهداشت و درمان و نخستین 
کسانی که از دفیبریالتور هارت استارت ام آرایکس، 
که میان 22 سپتامبر 2016 و 31 اکتبر 2016 تولید 

شده اند استفاده می کنند. 
یا  قلب  ضربان  نظارت کننده  به  که  بیمارانی   

فراخوانی دستگاه  دفیبریالتور مدل هارت استارت ام آرایکس
) Heart Start MRx(

سازمان غذاودارو آمریکا منتشر کرد:

ریتم  به  قلب  ضربان  برگرداندن  برای  تندکننده 
معمولی نیاز دارند

چه باید کرد
در تاریخ 13 ژوئن 2017، فیلیپس الکترونیکس 
برای مشتریانی که تحت تاثیر قرار گرفته بودند، یک 
»هشدار اصالح دستگاه پزشکی« فرستاد که آن ها 
را نسبت به خطرات دستگاه ها آگاه می کرد. در این 
نامه، فیلیپس توجه مشتریان را به موارد زیر جلب 

کرده بود:
 فهرست مدل های در معرض آسیب دفیبریالتور 

هارت استارت ام آرایکس را بررسی کنید
 اگر دستگاه دفیبریالتور هارت استارت ام آرایکس 
تماس  فیلیپس  با  نمی کند،  کار  باید  که  آن طور 

بگیرید. اگر دستگاه کار نمی کند، کاربرها:
 باید دستگاه را روی حالت دستی قرار دهند )اگر 

قبال در حالت اِی ای دی بوده است(.
 ممکن است هنوز در حالت دستی، استفاده از 
دیگر   )EKG(ای کی جی های  جریان  و  نمایش 
ریتم  یک  مشخص کردن  به  کنترلی  وسایل 

شوک برانگیز و شوک  درمانی بینجامد.
 ممکن است ببینند که دستگاه خطای نامناسب 
بودن جای پد )pad( بدهد، در حالی که پدها در جای 

درست قرار گرفته اند.
 تماسی از فیلیپس دریافت کنند مبنی بر تعمیر 
دستگاه)های( آسیب دیده، البته اگر بخش های قابل 

تعویض موجود باشند.

اطالعات تماس
یا  اطالعات  به  نیاز  یا  دارند  سوال  که  مشتریانی 
پشتیبانی بیشتر در مورد این فراخوان دارند باید با 
نماینده فیلیپس در محل زندگی شان تماش بگیرند.

هارت استارت  مدل  دفیبریالتور  دستگاه 
ام آرایکس به ایران فروخته نشده است

بر اساس فراخوان شرکت فیلیپس در سایت غذاودارو 
که  کشورهایی  فهرست  در  ایران   ،)FDA(آمریکا
دستگاه دفیبریالتور مدل هارت استارت ام آرایکس 
را خریده اند، نیست. این دستگاه افزون بر آمریکا، 
انگلیس،  ایرلند،  جنوبی،  آفریقای  کشورهای  به 
جمهوری کره، ژاپن، مالزی، مکزیک، و هند فروخته 

شده است.
www.fda.gov

قابل  درمانی  منبع  یک  به عنوان  درمانی  پروتون 
شد.  آغاز  هلند  جامعه  رسمی در  به طور  استفاده 
برای  روش  این  از  استفاده  پی  در  پروتون تراپی 
نخستین بار در این هفته بر روی یک بیمار مبتال به 

سرطان در هلند افتاد. 
مرکز  درمانی  پروتون  بخش  رادیولوژیست های 
روز  در   )UMCG( گرونینگن  دانشگاه  پزشکی 
پروتئوس  پالس  دستگاه  از  ژانویه   24 دوشنبه 
آی بی اِی )IBA( )IBA’s Proteus Plus( سیزده 
ماه پس از نصب آن، برای درمان این بیمار استفاده 

کردند.
رییس  النگندیک،  هانس  جی  ای  دکتر  پروفسور 
بخش تومورشناسی و پرتوافشانی در مرکز پروتون 
»ما  می گوید:   ،)UMCG( یوام سی جی  درمانی 
افتخار می کنیم که ما نخستین مرکز ارایه درمان 
پروتون تراپی به بیماران است. آی بی اِی )IBA( یکی 
از پیشرفته ترین فناوری های درمان پروتونی را در 
بازار دارد و سرعت عمل خود را با ارایه یک دستگاه 
درمان پروتونِی به روز، در این بازه زمانی ثابت کرده 

است.«
این دستگاه شامل دو اتاق با چارچوب فلزی است 
که مجهز به دستگاه اسکن با استفاده از قلم پرتوی 
)PBS( و پرتونگاری مقطعی رایانه اثی پرتو مخروطی 
)CBCT( و تصویربرداری در میدان دید وسیع است 

تا بتواند دقت و درمان سازگار را باال ببرد.
اتاق ها هم چنین شامل لنگه ها )حلقه های( دستی 
بی سیم است، که تنها دستگاه فرمانبری از راه دور 
بی سیم بیمار در صنعت رادیولوژی است و هم چنین 

نسل جدید دقیق و بدون نقصی در ساختار وضعیت 
و نوع قرار گرفتن بیمار را دارد.

تغییر اتاق نیز امکان پذیر است؛ بدین صورت که 
می توان زمان بندی اتاق را بسیار منعطف کرد و با 
رساندن انعطاف پذیری در درمان بیمار به حد نهایی، 
زمان بهبودی بیمار را تا حداقل 30 درصد کاهش 

داد. 
 ،)IBA( اولیور لگرین، مسؤول اجرایی در آی بی اِی
از  بیماران  سریع،  نصب  زمان  »به دلیل  می گوید: 
پیشرفته ترین فناوری درمان سرطان در هلند بهره 
مند خواهند بود. زمان نصب این دستگاه حتی در 
با دیگر فناوری های پیشرفته دیگری که  مقایسه 
در این مکان به کار می روند هم قابل توجه است. 
به عنوان  را   )IBA( آی بی اِی  موقعیت  مسأله  این 
سریع ترین مرکز پروتون درمانی از امضای قرارداد 

تا درمان بیماران تقویت می کند.«
پس از توافق اخیر که در اوایل این ماه، اعالم شد که 
در آن قرار است در آی بی اِی )IBA( یک اتاق درمانی 
دارای چارچوب فلزی برای نخستین پروتون درمانی 

سرطان در آمریکای التین طراحی شود.
دو مرکز دیگر در این کشور در حال ساخت هستند. 

www.dotmed.com/news

آغاز پروتون تراپی در هلند 
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اخبار جهان

شرکت فناوری پزشکی زیمنس روز سه شنبه اعالم 
کرد که با بیمارستان فلوریدا به توافق رسیده تا در یک 
همکاری چند مرحله ایی ، وضعیت بهداشت و درمان 

را بهبود ببخشد.
مشترک  نوآوری  بخش  مدیر  سی،  جان موی 
بیمارستان فلوریدا به خبر اچ سی بی)HCB( گفت: 
راهبردهای  بر  مبنی  فلوریدا  »تصمیمات شرکای 
مشارکتی، مهارت و منابع و هم چنین تعهد مشترک 
برای حل چالش های امروزه بهداشت و درمان است. 
هم چنین باید در نظر داشته باشیم که ما به تنهایی 
قادر به حل این چالش ها نیستیم. ما شرکت زیمنس 
انتخاب  و شاخص ها  تعهدات  این  اجرای  برای  را 
کرده ایم، و این شرکت یکی از شرکت های مختلفی 

است که با آن ها همکاری می کنیم.«
بیمارستان فلوریدا، 26 بیمارستان را اداره می کند و 
بیش از 32 هزار کارمند و 4600 تخت بیمار دارد. بنا 
بر گزارش انجمن بیمارستانی امریکا، این بیمارستان 
ساالنه از بیش از دو میلیون بیمار نگهداری می کند 
که این تعداد بیشتر از هر بیمارستان دیگر در ایاالت 

متحده است. 
این همکاری، مهارت صنعتی و فناوری تصویربرداری 
پیشرفته شرکت زیمنس و شبکه تحویل و انتقال 
ترکیب  هم  با  را  فلوریدا  بیمارستان  یک پارچه 
بهبود ببخشد.  را  بیماران  به  تا رسیدگی  می کند 
سلبریشن  هلث  بیمارستان  اول،  مرحله  برای 
)Celebration Health( فلوریدا و شرکت زیمنس 
  )CT( روی قرراردادهای بالینی آنژیوگرافی سی تی

قلب کار خواهند کرد.
هدف از این بررسی شش ماهه این است که بیمارانی 
را که در خطر جدی نیستند و با درد شدید قفسه سینه 

به اورژانس بیمارستان هلث سلبریشن مراجعه کرده 
تحقیق  نتایج  کنند.  ارزیابی  و  مدیریت  بوده اند، 
دستگاه سی تی دومنبعی سوماتون بیمارستان که 
از سوی شرکت زیمنس انجام شده بود هم در این 

بررسی مورد استفاده قرارخواهد گرفت. 
موی سی می گوید: »پروژه اول به بررسی تاثیر روی 
ای دی )ED( و مشاهدات و ترکیب فواید فناوری 
جدیدتر سی تی دو منبعی می پردازد. سازمان های 
بالینی  قررادادهای  معمول  به طور  بیمارستانی 
را همان طور که هست رها می کنند و از فناوری 
کامل  استفاده  وضعیت  بهبود  برای  جدیدشان 
تاثیری که  اندازه گیری  به  این تحقیق  نمی کنند. 
حاصل  آمار  بر  بیمارستان ها  فناوری  از  استفاده 
دارد،  آن ها(  کردن  رها  )و  قراردادها  تغییرات  از 

می پردازد.«
مراحل بعدی توافق و همکاری، دیگر پروژه ها را 
هم شامل خواهد شد که به بررسی تداوم درمان 
می پردازد و به بهبود مسیر درمان بالینی می انجامد. 
www.dotmed.com/news

تالشی برای بهبود وضعیت بیمارانی دچار  درد حاد قفسه سینه
زیمنس با بیمارستان فلوریدا همکاری می کند

دو اورولوژیست، از سوی دیگر متخصصان این حوزه،  
متهم به ارایه و القا ادعاهای دروغین برای ارجا بیماران 
به پرتودرمانی تصویری آی جی آرتی )IGRT( شدند 
که این مسأله نقض قانون اختیار بیمار برای انتخاب 

پزشک و قانون ضد کیک بک است. 
از  ورشام  استفان  دکتر  و  آپایدین  آیتاک  دکتر 
کالیفرنیا شمالی، توافق کرده اند که برای رفع اتهامات 
مبلغ 1.085 میلیون دالر پرداخت کنند و از دو نفر از 
8 اورولوژیست دیگر که به عنوان »اورولوژیست های 
که  خواستند  می شدند،  شناخته  حاضر«  موقت 
قرارداد اجاره را به تصویب برسانند. قراردادی که به 
هر هشت اورولوژیست اجازه می داد که به جای ارجاع 
بیماران به روش های آی جی آرتی، آن ها را به مرکز 
  )AROC(پیشرفته پرتودرمانی رادیویی اِی آراُسی
]یعنی  شرکتی که هم اکنون متعلق به دو نفر در 
سالیانس، کالیفرنیا است.[ ارجاع دهند و در عوض 

سود آن را دریافت کنند. 
چاد ا. ریدرلر، معاون دادگستری بخش مدنی، در 
درمان  و  بهداشت  »قوانین  کرد:  اعالم  بیانیه ای 
اجازه نمی دهدکه خدمات دهندگان بخش بهداشت 
و درمان و به ویژه پزشکان بتوانند در ازای دریافت 
ارایه  پزشکی  مراقبت  خدمات  مالی،  مشوق های 

این  اجرای  به  متعهد  دادگستری  وزارت  بدهند. 
دادن  دخالت  از  پزشکان  بازدارندگی  و  قوانین 
نادرست انگیزه های سودجویانه در تصمیمات خود 

در مورد مراقبت از بیمار است.«
 )Kikbak(کیک بک ضد  قانون  توافقنامه ها،  این 
را نقض کرده اند. این قانون پزشکان را از پیشنهاد، 
پرداخت، درخواست یا دریافت پاداش برای وادار 
بهداشتی  برنامه های  پوشش  زیر  مراجعان  کردن 

فدرال، به انجام کاری منع کرده است. 
آپایدین و ورشام نیز متهم به صدور صورت حساب 
غیرمجاز مراقبت پزشکی برای ارجاع آی جی آرتی 
خود به اِی آراُسی و انجمن ارولوژی سالیناس ولی 

)Salinas Valley( شدند.
در  که  استثناهایی  با  مطابقتی  مالی  مقررات 
استثناها  این  ندارند.  دارد  وجود  استارک  قانون 
خدمات دهندگان را از صدور صورت حساب مراقبت 
پزشکی برای خدمات  خاصی که توسط پزشکانی 
دارای ارتباطات مالی با طرف مجری آن ها تجویز 

می شوند، باز می دارد.
الکس جی تیس، وکیل دادگستری ایاالت متحده 
آمریکا، اقدامات ارولوژیست ها را اسفناک اعالم کرد. 
او گفت: »این اقدامات نه تنها مراقبت بیمار را، بلکه 

اعتبار کلی جامعه پزشکی را در معرض خطرقرار 
می دهند.«

او ابراز کرد: »دفتر دادستانی ایاالت متحده متعهد 
برابر طرح های  در  منطقه  ساکنان  از  به حفاظت 
غیرقانونی مالی است که مراقبت از بیمار را به خطر 
مراقبت  برنامه های  از  که  بیمارانی  می اندازند.« 
مستحق  می کنند،  استفاده  ما  فدرال  بهداشتی 
مراقبتی هستند که عاری از تقلب باشد. تعداد کمی از 
پزشکانی که میل به تقلب  دارند، نه تنها ساختار را 
تضعیف می کنند، بلکه باعث زیر سوال رفتن بسیاری 
از متخصصان پزشکی صادق و متعهدکه به جامعه ما 

خدمت می کنند، می شوند.«
 اورولوژیست ها هم چنین به توافقی رسیدند که در آن 
باید مجموعا مبلغ 900،000 دالر به ایاالت متحده 
پرداخت کنند. این تحقیقات زیر نظارت بخش مدنی 
ایاالت متحده  دادستانی  اداره  وزارت دادگستری، 
برای بخش شمالی کالیفرنیا و اداره خدمات بهداشتی 

و انسانی دفتر بازرس کل انجام شد.
به  را   )HCB( اچ بی سی  خبر  دادگستری  وزارت 
اطالعات موجود در یک نشریه مطبوعاتی ارجاع داد 

و از اظهار نظر خودداری کرد.
www.dotmed.com

صدور صورت حساب غیرقانونی و سود بردن از ارجاع های 
)IGRT( آی جی آرتی

اورولوژیست ها متهم شدند
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گزارشگزارش

در حوزه تجهیزات پزشکی بسیاری از شرکت ها 
از گردونه خارج شده اند و بسیاری از شرکت هایی 
ناچار  ماندن  برای سرپا  مانده اند  فعال  که هنوز 
از  توجهی  قابل  تعداد  اخراج  و  نیرو  تعدیل  به 
بسیاری  که  بدانید  اگر  شده اند.  خود  کارمندان 
از این کارکنان کسانی هستند که شرکت ها برای 
آموزش آن ها هزینه های فراوانی کرده اند بیشتر 

به عمق این فاجعه پی خواهید برد.
بقا  برای  هنوز  که  شرکت های  باقی  نتیجه  در 
تالش می کنند 43 ماه پس از شروع اجرای طرح 
تحول سالمت گرد هم آمدند تا در آستانه زمستان 
از  مطالبات  دریافت  »کمپین  راه اندازی  با   96
بیمارستان ها« در سایه اتحاد و در حرکتی قانونی  
دست کم بخشی از این مطالبات عقب افتاده خود 

را برای ادامه حیات دریافت کنند.
گروه  یک  راه اندازی  با  دی ماه  نیمه های 
تلگرامی کمپین راه اندازی شد و در مدت کوتاهی 
شمار اعضای آن به بیش از 3 هزار  و 400 نفر رسید. 
هدف این کمپین از سوی مدیران  گروه »1.اعتراض 
به شیوه پرداخت  مطالبات شرکت ها با توجه به 
مر قانون در طرح سالمت )45 روزه( 2.درخواست 
اصالح قیمت کاالهای قیمت گذاری شده با توجه 
به قیمت روز ارز و رعایت قانون قیمت گذاری )هر 
اصالح  به  ملزم  قیمت گذاری  ماه کمیسیون  سه 

قیمت های سایت با توجه به شرایط روز است( 3. 
هم گرایی و رجوع به خرد جمعی برای ارایه راهکار 

برای رسیدن به اهداف اصلی گروه« اعالم شد.
در روزهای نخست راه اندازی کمپین اعضای گروه 
تا  تجربیات خود سعی کردند  اشتراک گذاری  با 
به  بدحساب  درمانی  مراکز  از  فهرستی  تهیه  با 
معوقات  چاه  در  کمتر  تا  کنند  کمک  یکدیگر 
گرفتار شوند. نتیجه این حرکت تنظیم فهرستی 
بیمارستان  و  مرکز   260 از  بیش  نام  با  بلندباال 

درمانی بود. 
برخی نیز تالش می کردند تا با کشاندن مباحث 
به بازی های سیاسی گروه را از اهداف صنفی خود 
منحرف کنند. اما این ترفند با واکنش به موقع 
منتشرشده  مطالب  و  ماند  ناکام  گروه  مدیران 
یافتن  و  تقاضاهای صنفی  پیرامون  در  گروه  در 
راه حل های مناسب برای برون رفت از مشکالت 

موجود باقی ماند.
 دو روش عمده ای که از سوی اعضای این کمپین 
برای راه برون رفت از مشکالت فعلی عنوان می شد 
برگزاری یک اجتماع یا تحصن و وحدت همه اعضا 
و  موافقت ها  با  نقدفروشی  بود.  نقدفروشی  در 
مخالفت های بسیاری روبه رو بود. موافقان معتقد 
بودند با این روش از بیشترشدن میزان مطالبات و 
بدتر شدن وضعیت شرکت ها پیشگیری می شود 

کار  راه  از  استفاده  با  بودند  معتقد  مخالفان  و 
را  مطالبات  پرداخت  بیمارستان ها،  نقدفروشی 
به  خودرا  روزمره  نیازهای  و  می کنند  فراموش 

شکل نقدی خریداری می کنند.
راه حل بعدی یعنی تجمع یا تحصن اما با مشکل 
جدی دیگری روبه رو بود. برای برگزاری قانونی 
یک تجمع یا تحصن نیاز به صدور مجوز رسمی از 
سوی وزارت کشور بود. اما وزارت کشور صراحتا 
اعالم کرد با توجه به اتفاقات که در ماه های اخیر 
رخ داده و در پی اغتشاشات و اعتراضاتی که در 
سراسر کشور انجام شده است، از صدور مجوز هر 

گونه تجمع و تحصنی خودداری می کند.
از  اعضای گروه تصمیم گرفتند پس  نتیجه   در 
22 بهمن ماه، چهارشنبه 25 بهمن همه با هم با 
در دست داشتن نامه اعتراضی به وزارت بهداشت 
مراجعه کنند و کسانی هم که به دالیلی امکان 
مراکز  به  ندارند  را  بهداشت  وزارت  در  حضور 
اعتراضی  نامه  و  بروند  خود  شهر  در  دانشگاهی 
خودرا به دبیرخانه یا امور مالی تقدیم کنند تا با 
تسلیم یک روزه تعداد زیادی اعتراض نامه، جدیت 

و اتحاد خود را به وزارت بهداشت اعالم کنند.
در همین احوال تالش ها و پیگیری های اتحادیه 
بازرگانان تجهیزات پزشکی و انجمن شرکت های 
مهندسی پزشکی به بار نشست و رییس سازمان 

پیگیری مطالبات روی خط تلگرام
شبکه تامین تجهیزات پزشکی کشور در اثر اجرای پر اشکال طرح تحول سالمت دچار سوءتغذیه ای شدید شده است و هر روز بیمارتر و الغرتر می شود. 
طرح تحول سالمت به دالیل متعدد در دو سال اخیر به شدت با مشکل نقدینگی مواجه شده است و با پرداخت نکردن مطالبات بخش های مختلف از جمله 
تامین کنندگان تجهیزات  پزشکی و دارویی و پزشکان و پرستاران با بدهی 15 هزار میلیارد تومانی مواجه شده است. این بدهی هنگفت با بازه زمانی 7 ماه 

تا دو سال موجب شده شرکت های بسیاری زیر بار این مشکل تاب تحمل نیاورده و از پای بیفتند.

غذاودارو اعالم کرد 2هزار میلیارد تومان نقد و 2 
پرداخت  برای  قرضه  اوراق  تومان  میلیارد  هزار 
مطالبات شرکت های دارویی و تجیهزات پزشکی 
وزیر  می یابد.  اختصاص  سالمت  بیمه  به وسیله 
درصد   40 کرد  مقرر  بخشنامه ای  در  بهداشت 
به  درصد   60 و  پزشکی  تجهیزات  به  مبلغ  این 
دارو اختصاص یابد. هم چنین ماهانه 700 میلیارد 
تومان به باز پرداخت مطالبات دارویی و تجهیزات 

پزشکی اضافه شود.
نظرات و نگرانی های متعددی در مورد چگونگی 
تخصیص این مبلغ وجود داشت و بسیاری معتقد 
ناکافی نیز مانند  اندک و  بودند که همین مبلغ 
گذشته به جای پرداختن مطالبات تجیهزاتی ها به 
امور دیگری مانند بیمارستان سازی و مخارج دیگر 
وزیر  نتیجه  در  گرفت.  خواهد  تعلق  دانشگاه ها 
بهداشت در بخش نامه ای رسما این مبلغ را متعلق 
به پرداخت بدهی بخش تجهیزات پزشکی اعالم 
بهمن ماه  سوم  که  بخشنامه  این  اساس  بر  کرد. 
اعالم کرد: »تخصیص  بهداشت  وزیر  صادر شد، 
عملکرد  گزارش  ارسال  به  منوط  بعدی  منابع 
منابع مالی برای بدهی دارویی و ملزومات پزشکی 

خواهد بود.«
است:  آمده  بخشنامه  این  از  دیگری  بخش  در 
»دانشگاه ها/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی مکلفند به منظور مدیریت بدهی 
و  دارو  از  ناشی  ملزومات پزشکی درآمد  و  دارو 
ملزومات پزشکی را به حساب غیرقابل برداشت 
دانشکده ها   / دانشگاه  در  مشخص شده  دارویی 

واریز کنند.«
دبیرخانه هیأت های امنا و مجامع موظف است به 
شیوه ای برنامه ریزی کند تا عملکرد حساب درآمد 
دارو و تجهیزات به صورت مجزا توسط حساب رس 

منتخب هیأت امنا بررسی و در صورت های مالی 
آن دانشگاه/دانشکده  گزارش شود.«

پزشکی  تجهیزات  بخش  دست اندرکاران  اما 
سیاه  ریسمان  از  که  هستند  مارگزیده هایی 
اعتمادی  هیچ  تنها  نه  و  ترسیده اند  سفید  و 
مبلغ  این  بلکه  ندارند  مسؤوالن  قول های  به 
باالی  حجم  برابر  در  هم  را  اختصاص یافته 
ورشکستگی  نگران  و  می دانند  ناچیز  بدهی ها 
هم چنان  بنابراین  هستند.  گروهی  بیکاری  و 
راه  تنها  را  کمپین  طریق  از  متحد  حرکتی 
دولتی  بهداشت  نظام  برابر  در  خود  دفاعی 
و  قانونی  پشتوانه های  تمام  از  که  می دانند 
حقوقی و سیاسی برخوردار است. اعضای گروه 
از دست یابی به  این کمپین حتی  مصر هستند 
اهداف اولیه پا برجا بماند و در قالب یک سازمان 
اهداف  به  دست یابی  برای   )NGO( مردم نهاد 

مشترک صنفی ادامه حیات دهد.
اداره کل  مسائلی،مدیرکل  رضا  میان  این  در 
هم اندیشی  جلسه  چند  پزشکی  تجهیزات 
و  بازرگانان  اتحادیه  هیأت مدیره  اعضای  با 
انجمن  پزشکی،  مهندسی  شرکت های  انجمن 
پزشکی،  تجهیزات  تولیدکنندگان  صنفی 
تجهیزات  صادرکنندگان  اتحادیه  دندان پزشکی، 
توزیع کنندگان  صنفی  اتحادیه های  و  پزشکی 
و  هم اندیشی  برای  مصرفی  لوازم  و  تجهیزات 
و  کرد  برگزار  مشکالت  رفع  برای  چاره جویی 
تجهیزات  شرکت های  خواسته های  و  پیام ها 
وزارت  مدیران  و  وزیر  گوش  به  را  پزشکی 

رساند. بهداشت 
بسیاری از دانشگاه ها با وجود بخش نامه وزیر در 
پرداخت  از  هنوز  شرکت ها،  مطالبات  پرداخت 
مطالبات خودداری می کنند و بسیاری از شرکت ها 

هنوز نتوانسته اند یک ریال پول و یک ورق اوراق 
موضوع  همین  کنند.  دریافت  دانشگاه ها  این  از 
اعضای کمپین را مصمم تر کرد تا در اجرای برنامه 
تحویل گروهی نامه اعتراضی به دبیرخانه وزارت 

بهداشت مصمم تر شوند.
این روند یعنی پرداخت نشدن مطالبات با وجود 
تخصیص بودجه به این جا انجامید که بیش از 60 
نفر از مدیران شرکت های تجهیزات پزشکی روز 
دوشنبه 23 بهمن ماه در محل انجمن شرکت های 
مهندسی پزشکی گردهم آمدند و با رایزنی رییس 
رییس  و  پزشکی  تجهیزات  بازرگانان  اتحادیه 
بپردازند.  پزشکی  مهندسی  شرکت های  انجمن 
سرپیچی دانشگاه ها از اجرای بخشنامه پرداخت 
شرکت های  مطالبات  نقدی  پرداخت  معوقات، 
مالیات،  سوی  از  اوراق  پذیرفته شدن  کوچک، 
از سایت قیمت گذاری و  بانک ها، خروج  و  بیمه 
خودداری از فروش غیرنقدی به بیمارستان ها از 
مهم ترین مسایل مطرح شده در این نشست بود.  
مطالبی که قرار شد از سوی روسای تشکل های 
صنفی و مدیران وزارت بهداشت طرح و پیگیری 

شود.
پس از برگزاری جلسات رایزنی، روسای تشکل ها از 
اعضای صنف درخواست کردند با توجه به ادامه 
نتیجه  آمدن  دست  به  برای  و  رایزنی ها  داشتن 
مطلوب در روز تعیین شده 25 بهمن ماه از حضور 
در وزارت بهداشت و دادن نامه به شکل دست 
تشکل های  تالش های  کنند.  خودداری  جمعی 
صنفی برای رسیدن به نتایج مطلوب و نجات صنف 
تجهیزات پزشکی هم چنان ادامه دارد و کمپین 
بر  هم چنان  بیمارستان ها  از  مطالبات  دریافت 
اتحاد برای رسیدن به حق اعضای خود از راه های 

قانونی اصرار دارد.
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شرکت هـا چـه می گویند...
کمپین تلگرامی؛ جایی برای هم اندیشی

کمپینی که از اوایل زمستان سال جاری برای دریافت مطالبات از بیمارستان ها راه اندازی شد طولی نکشید که بیش از 3 هزار 
و 400 نفر را به عضویت پذیرفت. افردای از بخش های مختلف تولید و توزیع و واردات تجهیزات پزشکی که هر کدام در پی 
مشکالت ایجاد شده در این صنف درگیری مسایل زیادی شده بودند. مشکالتی که هم چون گلوله برفی هر روز که می گذرد 
بزرگ تر و بزرگ تر می شود و در این میان بسیاری از آن آسیب های جدی دیده اند و بسیاری حذف شده اند یا در آستانه حذف 
شدن قرار دارند. به همین دلیل گروه تلگرامی کمپین دریافت مطالبات از بیمارستان ها گروهی بسیار شلوغ است که اعضای متعدد آن سعی 
دارند با شرکت در مباحث آن عالوه بر هم اندیشی و رسیدن به یک اتحاد و خط مشی مشترک، صدای خود را به گوش دیگران هم برسانند. در 
نتیجه این گروه روزانه شاهد بیش از هزار پست است. در این گزارش سعی شده  است با دست چین تعدادی از این پست ها گوشه ای از دغدغه ها، 

راهکارها و تالش های اعضای این حرفه را به نمایش بگذاریم. 

توصیف شرایط
 »ZGH: از یک طرف مطالبات، از یک 
طرف اقساط بانکي، از یک طرف بدهي، از 
یک  طرف کارکنان و شب عید، از یک طرف 
سال 97 چطور بفروشیم. خدایا مغز دیگر 

جواب نمي دهد.«
دلخوری های  مهم ترین  از  یکی  شاید   
عالوه بر  پزشکی  تجهیزات  صنف  اصلی 
مطالبات تلنبار شده و قول های سرخرمن، 
نامناسب مدیران و مسؤوالن  برخوردهای 
در  کررات  به  که  نکته ای  بود.  مربوطه 
میان پست های منتشر شده در این گروه 

تلگرامی قابل دیدن بود.
»یزدان بخش: ازهمه بدتر شیوه برخورد 
مراکز است. بعد از 20ماه دنبال مطالبات 
هستیم به ایشان برهم مي خورد. می گویند 
شما هر روز اینجا هستید !!!!! فکر مي کنند با 

فال فروش سر چهارراه سروکار دارند.«

نامه به رییس جمهور یکی دیگر از مطالبی بود که به دفعات در میان پست ها دیده می شد. 
 »علی رضا چیذری: جناب آقای دکتر حسن روحانی/ ریاست محترم  جمهوری اسالمی ایران 

با توجه به ناکارامدی طرح تحول سالمت در نبود پرداخت نقدي مطالبات تأمین کنندگان تجهیزات 
پزشکی و آزمایشگاهی که باعث ورشکستگي و بیکاري انبوهي از همکاران مشغول در این صنف 
و مهندسان در رسته هاي مربوطه شده است و خصوصا با بسته شدن کارگاه ها و تعدیل نیرو، ضربه 
سنگینی به بخش تولید وارد ساخته، ادامه این روند در ماه های آینده تعطیلی و نبود کارایی مراکز 
درمانی را به دنبال خواهد داشت، که اکنون با دست اندازی به سرمایه و دارایی بخش خصوصی 
گذران می کنند  که این مهم مغایر با فرمایشات مقام معظم رهبري در اصالحات اصل 44و ارجاع 
تجارت به بخش خصوصی و اقتصاد آزاد است و باعث رویارویی شرکت های دولتی و خصوصی شده 
است و مغایر با وعده حضرت عالی در دو دوره انتخابات گذشته در مورد اقتصاد باز و رونق بخش 

خصوصی است.
حال این سوال مطرح است؛ شرکت های تأمین کننده که مطالبات معوقه آن ها از 6 ماه تا دو سال است 
چگونه باید حقوق کارکنان را پراخت کنند؟ چگونه باید مالیات نگرفته را بپردازند؟ چگونه خواب سرمایه 
با نرخ سود 18 درصد طرح تحول که قرار بود 45 روزه پرداخت شود، جبران می شود؟ آیا ادامه این روند 

میسر است؟
قطعا خیر! بنابراین تقاضا داریم دستور أکید بفرمایید معوقات این صنف را از محل درآمدهایي که 
حضرت عالي مقدور مي دانید پرداخت کنند و جلوی ایجاد انحصار و رانت را در این زمینه بگیرید. تا 

مشکالت احتمالی برای بیمار از همه جا بی خبر ایجاد نشود./ با سپاس«

برخی نیز با وجود بروز این نگرانی که ممکن است فعالیت در این کمپین  برای آن ها مشکالتی در آینده نزدیک به وجود آورد هم چنان معتقد بودند تا زمانی که 
به قانون پایبند هستد با وجود احتماالت ناخوشایند باید به حق خواهی خود ادامه دهند:

 »علی رضا: دوستان قطعا در این گروه عامل نفوذی برای انتقال نظرات و تصمیمات به مسووالن وجود دارد
پس لطفا از ترس و عقب نشینی حرف نزنید. ما طبق قوانین جاری کشور می خواهیم اعتراض کنیم و از گرفتن حقی که بابتش خون دل خورده ایم هیچ باکی 
نداریم. اگر این اعتراض زودتر اتفاق نیفتد قطعا به شکلی دیگر دچار عاقبت مالباختگان موسسات مجوزدار می شویم که هیچ کس اعتنایی به آن ها ندارد. پس 
همگی عزم خودمان را برای گرفتن حق مان جزم می کنیم و با اتحاد جلو می رویم. قطعا دست خدا همراه جماعت است و وقتی همگی باهم باشیم مسؤوالن مجبور 

هستند مطالبات به حق ما را پرداخت کنند.«

در این میان برخی نیز برنامه های تلوزیونی را مورد خطاب قرار می دادند و سعی می کردند به این ترتیب نظرهای بیشتری را به سمت مشکالت موجود جلب کنند:
 »رضا داوری نیا: با سالم خدمت مدیران برنامه برنامه پایش

مستقیم سر اصل مطلب می رویم... 
جناب حیدری، شرکت های تجهیزات پزشکی از زمان شروع طرح تحول سالمت، سود حاصل از فروش کاالیی را که با دالر 3100 یا 3200 تهیه می کرده اند، با 
وعده پرداخت 45 روزه، به شدت کاهش دادند. این روند تقریبا از شروع سال 94 شدت گرفت تا هم اکنون،  اما نه تنها 45 روزه تسویه نشد، بلکه 2 سال شرکت ها 
مطالبات شان را دریافت نکرده اند و پس از دو سال، اعالم شده که هر شرکتی که پولش را می خواهد، مراجعه کند و اوراق خزانه اسالمی با سررسید 99 یا 98 دریافت 
کند. به عبارتی اگر شرکتی 1000.000.000 )یک میلیارد( تومان طلب از سال 94 داشته باشد با دالر 3200، هم اکنون که 2 سال گذشته و دالر را 4200تومان 
در نظر بگیرید، در واقع طلبش به  500 میلیون تومان کاهش یافته؛ نه تنها سود نکرده بلکه ضرر هم داده است. حال حساب کنید تا دو سال دیگر آن 500 میلیون 
را هم نمی تواند بگیرد اما فاجعه به همین جا ختم نمی شود. اداره دارایی و مالیات و سازمان تامین اجتماعی ارایه فاکتور را به منزله دریافت پول نقد حساب می کنند 
و به طور شفاف و علنی می فرمایند، وقتی فاکتور صادر می کنید از دید ما یعنی وجه را دریافت کرده اید و به ما هیچ مربوط نیست که چند سال فی سبیل اهلل کار 
کرده اید. حال در این میان شرکت های واردکننده و تولیدکننده و توزیعی بسیاری هستند که برای این که بقا داشته باشند، مجبور به دریافت وام شده اند، به امید 
آن که در این مدت، وزارت بهداشت اقدام عاجل صورت دهد و آن ها اقساط شان را پرداخت کنند. بلی! فاجعه ای دیگر ]این که[ پولی نرسید؛ آنچه رسید، خبر ارایه 
اوراق خزانه به سررسید 2 سال دیگر بود. بانک ها حساب ضامنین را مسدود کرده اند؛  اموال مصادره شده یا تهدید به مصادره کرده اند. /آقای حیدری! آیا این است 
دستمزد شرکت های تجهیزات پزشکی که وزارت بهداشت و دولت با پشتیبانی همین شرکت ها هم اکنون به طرح تحول سالمتشان می بالند؟  دیگر کارشان با 
شرکت ها تمام شد و نیازی نیست؟ آیا این ظلم نیست؟ خواهش می کنم صدای شرکت های تجهیزات پزشکی را به گوش مسؤوالن برسانید ، هرچند 2 سال است 

که گوش شنوایی وجود ندارد. باتشکر«

عده ای نقدفروشی را راهکار جدی برای عمیق تر شدن مشکل می دانستند اما عده 
دیگری هم با این راهکار جدی مخالفت داشتند چون آن را موجب فراموش دن 

مطالبات گذشته می دانستند.:
 » سالمت طب آروین: در هر صنفی شرکت هایی هستند که به واسطه قدرت 
و قدمت و ارتباطاتی که در چندین سال کارکرد در این بازار به دست آورده اند 
خواهان این روش وزارت بهداشت در پرداخت مطالبات هستند تا به واسطه این 
روش اول شرکت هایی که با وجود سرمایه کمتر به عنوان رقیب برای آن ها ایجاد 
مزاحمت می کنند،  به این واسطه از گردونه حذف بشوند و وقتی که این اتفاق افتاد 
و شاهد ریزش شرکت های کوچک بودیم این ابرشرکت ها می توانند روش و شیوه 
پرداخت مراکز را به واسطه نبود رقبا تحمیل و تصحیح کنند. پس اول باید شیوه ای 
را ایجاد کنیم تا جلوی این تجارت کثیف را بگیریم. پس در مرحله اول به نظر بنده 
خال جنس و صرفا نقد فروشی به مراکز )راهکار( است که وجود این خال کاال در بازار 
باعث می شود تا بتوانیم بیش از حد شدن بازار تجهیزات و ملزومات پزشکی شبکه 

را در کل اصالح کنیم.«
 »AA: ایرادی که در شیوه نقدفروشی به اسم خدمت به بیماران یا هرچیز دیگری 
که می توان عنوان کرد )وجود دارد( این است که طلب همکاران سابق در آن مرکز 
راکد خواهد ماند و از دور خارج خواهند شد و باب همکاران جدید در مرکز باز خواهد 
شد. مگر این که هر کدام از همکاران در مرکز تحت فعالیت قدیم خودشان اقدام به 
توزیع جنس به صورت نقدی بکنند. ما در این گروه جمع شده ایم بابت هم فکری و 
حل مشکالت همدیگر  با این تصمیم برخی از همکاران به شدت متضرر خواهند شد.

و ایراد دیگر هم این هست که با توجه به پیش بینی مراکز به خرید نقدی اجناس برای 
مایحتاج پایان سال  ورودی پول های تازه تخصیص یافته را به این بخش اختصاص 

خواهند داد و باز هم مطالبات همکاران عزیز پایدار خواهد بود.«
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در  صانعی  ابوالفتح 
به  اشاره  با  نامه  این 
آمده  دست  به  نتایج 
مسؤوالن  با  جلسه  در 
تجهیزات  اداره کل 
کمیسیون  و  پزشکی 
برگزار  قیمت گذاری 
شده است، از آن دسته از اعضای کمپین که این 
تصمیم را نامناسب می دانند خواست که اگر پیشنهاد 

اجرایی بهتری دارند، ارایه دهند. 
او با توجه به برایند حاصل از این جلسه گفت: »اصالح 
15 درصدی قیمت ها با این شرایط که 3 ماهه قابل 
پرداخت باشد و هیچ شرکتی هم با شرایط طوالنی تر 
کاالیی را عرضه نکند. راه حل برون رفت از شرایط 

بغرنج پدید آمده است.«
صانعی در ادامه این نامه به بررسی راه حل های موجود 
دیگر مانند خروج از سایت قیمت گذاری پرداخت که 
مشخص نیست چه عواقبی در پی خواهد داشت: »در 
این صورت شرکت ها باید دست به دست همدیگر 
بدهند و کاال را بر اساس یک توافق همه جانبه و 

نیست  که مشخص  روشی  کنند.  عرضه  مشترک 
چقدر تضمین شده است.«

او هم چنین نپذیرفتن افزایش قیمت 15 درصدی 
و مقاومت تا پذیرش افزایش قیمت 30 درصدی از 
سوی مسؤوالن را چندان مثمرثمر نمی داند: »چرا که 
در شرایط فعلی وزارت بهداشت، هیچ یک از مسؤوالن 
درصدی   30 افزایش  مسؤولیت  تقبل  جسارت 
قیمت و شوک وارده به بازار را ندارد. بنابراین برای 
تصمیم گیری امروز و فردا خواهند کرد و دست کم 
یک ماه بالتکلیفی در پی خواهد بود و بعد از یک ماه 
هم به نظر نمی آید دست باال با افزایش 20 درصدی 

قیمت ها موافقت کنند.«
تجهیزات  بازرگانان  اتحادیه  هیأت مدیره  رییس 
پزشکی رسیدن به نتیجه افزایش 30 درصدی قیمت 
را غیرممکن نمی داند اما معتقد است در صورت به 
توافق رسیدن بر سر چنین افزایش قیمتی روش 
پرداخت هم چنان مانند گذشته باقی خواهند ماند و 
دریافتی پس از یک سال هم ایجاد هزینه مالی می کند 
و هم با توجه به بی خبری از آینده نرخ ارز و نوسانات 
موجود، ممکن است زمانی این پول دریافت شود که 

قیمت گذاری تجهیزات پزشکی چشم انتظار تصمیم گیری  
رییس هیأت مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی با انتشار نامه ای در گروه کمپین پیگیری مطالبات به اعضای این اتحادیه از آخرین نتیجه  انجام 

مذاکرات در کمیته قیمت گذاری خبر داد. تصمیم این کمیسیون، اصالح 15 درصدی قیمت ها و بازپرداخت آن هم نقدی و سه ماه بود.

ارزشش افت شدیدی داشته باشد.
او در ادامه این نامه با اشاره به این که دولت در سال 
جاری بر اساس شرایط مالی بودجه مبادرت به انتشار 
حدود 40 درصدی اوراق قرضه کرده است، پیش بینی 
کرد: »در سال  آینده نیز این روند یعنی صدور اوراق 
در محدوده باال و یا بیشتر قابل فرض خواهد بود. 
ما ظرفیت و کشش بازارهای پولی مانند بورس و 
فرابورس یا دیگر بنگاه های پولی را نمی دانیم. اما اگر 
فرض بدبینی را مورد توجه قرار دهیم هزینه تنزیل به 
دلیل عرضه بیشتر اوراق و تقاضای محدود آن موجب 
می شود این هزینه باالتر برود و این به معنای کاهش 

بیشتر پول دریافتی است.«
صانعی پیشنهاد می کند در صورتی که گزینه قابل 
فعال  اتحادیه  اعضای  نشود،  ارایه  بهتری  اجرای 
به همراه  با پذیرش اصالح 15 درصدی قیمت ها 
استمرار فشار مرحله به مرحله برای تغییر قیمت ها 

موافقت کنند.
او هم چنین در پایان نامه پیشنهاد می کند یک نظرسنجی 
از همه اعضای تشکل ها انجام شود و تصمیم گیری نهایی 

بر اساس نتایج این نظرسنجی انجام شود.
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برخی از اعضای کمپین نیز سعی می کردند با طبقه بندی و حساب و کتاب کردن و 
طرح، شرایط را برای دیگران روشن کنند تا شاید بتوانند پس از بحث و بررسی به 

راهکاری مشترک و مفید برسند:
 » سهراب شیروانیان: به یک موضوع جالب توجه کرده اید؟! ما اجناس را به 
بیمارستان مي فروشیم. تولیدکننده ها با مشکل خرید مواد اولیه و هزینه هاي دیگر، 
واردکننده ها با مشکل پرداخت وجه به مرکز خرید و هزینه ها و توزیع کننده ها با 
مشکل پرداخت وجه و پاس کردن چک تولیدکننده و واردکننده ها و پوشش 

هزینه ها روبه رو هستند.
حاال بالیي که دولت سر این3 گروه مي آورد یک معادله جالب است:

1. بیمارستان پول این 3 گروه را نمي دهد و با توجه به مدت زمان طوالني، سود 
معامله این دوستان عمال از میان مي رود و بیشتر مواقع به زیان تبدیل مي شود. 

پس این زیان اول.
2. این سه گروه براي عمل کردن به تعهدات شان به سمت بانک هاي دولتي مي روند 

و وام مي گیرند و ناچار می شوند سود حداقل 18درصد سالیانه بپردازند. این زیان دوم
3. اداره دارایي هم از طرفي مدعي سرسخت وصول مطالبات کامال به ناحقش 
حتي چند برابر از این صنف مظلوم مي شود و زیان سوم به طور جدي متوجه این 

3 گروه مي کند.
درجریان هستید که بابت وام های تان هم باید مالیات بدهید و این مي تواند زیان 

چهارم باشد.
به زبان ساده سرمایه ما را  از دستمان گرفته اند و به ما نمي دهند. مجبورمان کرده اند 
به بانک هاي خودشان بدهکار باشیم. سود وام های شان را هم مجبوریم بدهیم و 

هم چنین مالیات معامالت مان که غیر از ضرر هیچ نیست...
به کجاي این معامله مي گویند حالل  «

 »علی رضا کالنتری: با سالم خدمت بزرگواران
1-حفره موجود در طرح تحول به حدي بزرگ است که بودجه یک سال کشور هم 

نمي تواند این حفره را پر کند.
2-اعدادي نظیر 2000 میلیارد تومان براي پرداخت هاي دارو و تجهیزات به 
شوخي بیشتر شبیه است. یا آقایان ریاضي بلد نیستند یا واقعا شرکت ها را مضحکه 
خودشان کرده اند. 43 دانشگاه علوم پزشکي و 13600 باب داروخانه در سطح 
کشور داریم. 600 میلیارد تومان قرار است به داروخانه ها پرداخت شود. 600 
 میلیارد تقسیم بر 13600 داروخانه، یعني به هر داروخانه 50 میلیون تومان 

هم نمي رسد.
3-1600 میلیارد تومان تقسیم بر 43 دانشگاه، به هر دانشگاه 37 میلیارد تومان 
تعلق مي گیرد. اگر مراکز بهداشت، درمانگاه ها، کلینیک هاي تخصصي را از 

فهرست طلبکاران حذف کنیم.
کشور در حال حاضر بالغ بر 500 بیمارستان در بخش دولتي دارد)حداقل( با این 
محاسبات که همه مطالبات فقط مربوط به بیمارستان هاي دانشگاهي باشد، به 

هر بیمارستان به طور متوسط 5/3 میلیارد تومان پول مي رسد.
60 درصد این عدد هم که متعلق به دارو است. یعني سهم کل شرکت هاي 
تجهیزات از این میزان تخصیص عددي حدود 1.5 میلیارد از هر بیمارستان به طور 
متوسط خواهد بود و این یعني هیچ. مجموعه هلدینگ بهشتي، بیمارستان امام 
حسین، 13 آبان و مدد ایران فقط بالغ بر 600 میلیارد بدهي معوقه دارند، شما به 

این عدد دانشگاه اهواز، خراسان رضوي، اصفهان و دیگر دانشگاه اضافه بفرمایید 
و خود حدیث مفصل بخوانید.

»اعداد کلي و تقریبي محاسبه و فقط جهت دقت نظر عنوان شده است«
 »پویا شافعی: دوستان به نظر بنده، مطالبات ما باید کامال طبقه بندي شده و 
اجرایي باشد و از حالت مدني و یک پارچه خارج نشود که عمال یک صدایي را از 

میان خواهد برد. چند نکته که به ذهن من مي رسد:
1- در صنعت ما اتحادیه بازرگانان، تولیدکنندگان، انجمن شرکت هاي مهندسي 
پزشکي و تشکل های دیگر وجود دارد که بهتراست خواسته ها شفاف از طریق اتحادیه ها 
پیگیري بشود. کم ترین نفع این است که اتحادیه زبان تعامل با وزارت بهداشت را بلد 

است. حرکات تکانشي معموال زود فروکش مي کند و نتیجه بخش نیست.
2- تصمیم واگذاري اوراق گرفته شده است. به جاي این که این را تهدید بدانیم، ببنیم 
چطور مي شود از آن استفاده کرد. فشار بیاوریم که پرداخت هاي شرکت ها به دولت 
از جمله مالیات، حقوق و عوارض گمرکي، بیمه تامین اجتماعي از طریق اوراق انجام 

شود، که مي تواند مشکل جریان وجوه نقد شرکت ها را تا حدي کم کند.
3 - هرگونه تامین نکردن کاال و قهر با مراکز درماني به زیان شرکت هاست. جدا از 
مسایل اخالقي، شرکت هایي هستند که همواره نشان داده اند که در صورت تامین 
نشدن کاال توسط شرکت هاي دیگر، همیشه نیاز مراکز را تامین مي کنند. در صنعت 
ما رقابت بسیار پررنگ تر از تامین منافع راهبردی بلندمدت کل صنعت است. در 
خوش بینانه ترین حالت، در صورت تامین نکردن کاال، مراکز درماني وجوه تخصیص 
داده شده را به شرکت هاي نیمه دولتي یا به شرکت هاي تامین کننده فعلي خواهند داد 
و نه برای معوقات؛ و شاید در بلندمدت وزارت بهداشت،  اجازه واردات موازي را بدهد.

4- با توجه به گزارش صندوق بین المللي پول و با توجه به نسبت تورم ایران و 
آمریکا، در سال آینده افزایش 45 درصدي نرخ ارز پیش بیني مي شود که دولت 
هر چه بیشتر دالر نفتي داشته  باشد سعي مي کند این جهش را مدیریت کند. باید 
شرایط قانوني براي مراکز درماني آماده شود که الزام کند پرداخت هاي بلندمدت 

بر اساس ارز روز پرداخته و تسویه شود) قراردادهاي ارزي(
5- قیمت گذاري باید منطقي باشد و حتي االمکان به اتحادیه ها واگذار شود. تعداد 
باالي شرکت هاي تجهیزات پزشکي در بیشتر رده محصوالت، عمال امکان مونوپلي 
و سود بیش از اندازه را گرفته  است. مرحوم آدام اسمیت دست نامرئي تنظیم بازار را 

برای همین مواقع گفته است که مسووالن دولتي انشاهلل که مي فهمند.
6- یک حساب سرانگشتي مي گوید سهم هر ایراني از فروش نفت در بهترین حالت 
در ماه  135 هزار تومن است که 45 هزار تومن را یارانه نقدي مي گیرد. باور کنیم که 
پول ورودي دولت کم است! خیلي کم! تنها راه برون رفت کوتاه مدت، افزایش سرعت 
گردش پول و سرمایه گذاري خارجي است که عمال دومي ممکن نیست! ولي اولي 
را دولت مي تواند براي صنعت ما به کاهش زمان ترخیص و زودتر پرداخت کردن و 
حذف خواب باالی سرمایه در بیمارستان ها تسهیل کند. شرکت ها هم شدیدا باید 
روي مدیریت موجودي انبار، قطعات یدکي و نیز دریافت وام ها با بهره زیر 20 درصد 
و استفاده نکردن از واسطه ها تمرکز کنند که مي تواند سرعت گردش پول را بیشتر 
کند. بد نیست در مواقع سختي به بهره ورترکردن فرایندهای مان بیشتر فکر کنیم. 
 واقعیت تلخ این است که شاید 20 درصد شرکت هاي تجهیزات پزشکي در پایان 
سال 97 وجود نداشته باشند. این قسمت آخر ربطي به دولت ندارد ولي سعي کنیم 

که جزء 20 درصد پایین جدول نباشیم. ممنون و پوزش که طوالني شد.«
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مدیرعامل شرکت مدیاتجهیزگستر با اشاره به این که 
پرداخت 600 میلیون تومان مطالبات این شرکت از 
7 تا 20 ماه است که به تعویق افتاده است، گفت: »ما 
برای جلوگیری از عمیق تر شدن مشکالت ناچار شدیم 
روند کاری شرکت را تغییر دهیم. یعنی اگر تاکنون 
روند کاری شرکت این بود که پرداخت ها 4 ماهه بود 
االن تنها فروش نقدی داریم. البته بیشتر بیمارستان ها 
با شنیدن کلمه نقدی از ما خرید نمی کنند و در 
نتیجه فروش شرکت پایین آمده است. با این شرایط 
نمی توانیم هزینه های جاری شرکت را تامین کنیم و 
نتیجه چنین روندی در وحله نخست تعدیل نیرو و 

بیکار شدن کارمندان است.«
به گفته محسن صادقی بسیاری از فعاالن این صنف 
که از بانک وام گرفته اند برای پرداخت وام هایشان  وادار 
شده اند یا دوباره قرض بگیرند یا اموال شان را بفروشند. 
افزون بر این که این روند باعث به موقع پرداخت نشدن 
چک ها و بدهی های این افراد به دیگران شده است و 
در نتیجه آن ها نزد همکاران دیگر و بانک ها بی اعتبار 
شده اند و این بی اعتباری بدترین اتفاقی است که رخ 

داده است.
از آن سو مراکز درمانی نیز دچار مشکالت جدی 
شده اند. چون انبارهای این مراکز اکنون از کاال خالی 
است و با توجه به نزدیک بودن تعطیالت نوروز و 
تعطیلی شرکت ها، تامین کاالهای موردنیاز برای شان 
مشکل خواهد شد: »این روند بدون شک به زودی ایجاد 
بحران می سازد و در این میان بیش از همه بیمار زیان 

خواهد دید.«
صادقی به کاهش ارزش پول در اثر تورم و افزایش نرخ 
ارز اشاره کرد و افزود: »چرا در حالی که پرداخت  مراکز 
دولتی به ما باالی یک سال است، ما باید هر سه ماه 
مالیات ارزش افزوده و سر هر سال 25 درصد مالیات 
بر درآمد بپردازیم؟ ما چطور باید مالیات پولی را که 
نگرفته ایم، بپردزایم؟ افزون بر این که در این مدت 

دست کم 20 درصد از ارزش پول ما کم شده است.«
او که نبود نظارت بر چگونگی هزینه کرد بخش دولتی 

و مراکز دانشگاهی را یکی از دالیل پدید آمدن این 
شرایط می داند معتقد است اگر شرکت ها از همان ابتدا 
نقدفروشی می کردند مراکز دولتی گمان نمی کردند 
می توانند همین طور از اعتبار شرکت ها استفاده کنند و 
در مقابل پول های موجود را صرف کارهایی دیگر مانند 

بیمارستان سازی کنند. 
البته او روش نقدفروشی را برای همه خالی از اشکال 
حجم  از  کمتر  نمی تواند  »تولیدکننده  نمی داند: 
مشخصی تولید کند و تولید کم تر برایش به صرفه 
نیست. واردکنندگان هم در صورتی که ساالنه حجم 
مشخصی کاال از شرکت خارجی نخرد نمایندگی خود 
را از دست می دهد. از سوی دیگر بسیاری از کاالها 
تاریخ مصرف دارند و باید سریع تر فروخته شوند. اما 
روند نقدفروشی باعث کاهش فروش می شود و زمان 
ماندن کاال در انبار را افزایش می دهد و در نتیجه 
شرکت های تولیدکننده یا واردکننده زیان می بینند و 

نمی توانند از روش نقدفروشی استفاده کنند.«
به گفته مدیرعامل شرکت مدیاتجهیزگستر، وزارت 
بهداشت نه تنها به وعده پرداخت 45 روزه خود وفا 
نکرد بلکه که در قبال خریدهایش چک هم نمی دهد 
و اگر کسی از یک سازمان دولتی شکایت کند قانون 
به سازمان دولتی برای پرداخت بدهی  18 ماه فرصت 

می دهد. بنابراین شکایت هم نمی شود، کرد.
او قبول اوراق قرضه به جای بدهی های وزارت بهداشت 
را تنها برای تجهیزات پزشکی غیرمصرفی یا کاالهای 
مصرفی که قیمت مصوب ندارند، قابل قبول دانست 
 45 آن  برای  اما  دارند.  باالیی  سود  حاشیه  چون 
هزار کاالی مصرفی که بر اساس قانون مصوب تنها 
18 درصد سود دارند، قبول اوراق قرضه را غیرقابل 
قبول و زیان رسان دانست: »از 18 درصد سودی که 
برای این کاالها در نظر گرفته شده است پس از کسر 
تمام هزینه ها، در نهایت 3 تا 5 درصد سود خالص 
باقی می ماند که برای 45 روز خوب است. اما وقتی 
پرداخت ها باالی یک سال است اصال به صرفه نیست 
آن هم زمانی که سود بانکی در یک سال است 20 
درصد است. از سوی دیگر هنگامی که به شما اوراق 
می دهند بابت هر سال 8 درصد سود در نظر می گیرند. 
در  را  اوراق  امروز  بخواهد همین  اگر کسی  یعنی 
فرابورس بفروشد 25 تا 30 درصد از آن کم می شود. به 
این ترتیب شرکت تا همین امروز ده درصد زیان کرده 
است بدون آن که سودی ببرد. حاال اگر زیان خواب پول 
را هم حساب کنید کسی که اوراق را قبول کند 31 
درصد زیان کرده است. این منهای هزینه های جاری 
مانند پرداخت حقوق، قبض های آب وبرق و مانند 
این ها است. در نتیجه تنها کسانی می توانند این اوراق 
را قبول کنند که دست کم کاالهای شان را با صددرصد 

سود بفروشند.«
به  اشاره  با  مدیاتجهیزگستر  شرکت  مدیرعامل 
تخصیص 2 هزار میلیارد تومان نقد و 2 هزار میلیارد 
تومان اوراق به پرداخت مطالبات شرکت های دارویی 
و تجهیزاتی گفت: »خبر رسیده به زودی 2هزار میلیارد 
تومان نقد دیگر هم برای تسویه این بدهی ها اختصاص 
می یابد. اما این مبلغ به هیچ عنوان کافی نیست. 
بنابراین ای کاش مبالغ نقد برای تسویه بدهی کاالهای 
مصرفی که سود پاینی دارند اختصاص یابد و اوراق به 
شرکت های دارویی و کاالی غیرمصرفی تعلق گیرد که 

حاشیه سود باالتری دارند.«

طرح تحول، هزینه درمان را  از جیب شرکت ها پرداخت  
مدیرعامل مدیاتجهیزگستر:

 هدف اجرای طرح  تحول سالمت این بود که پرداخت از جیب بیمار را کم کند و از منابع دیگری مانند هدفمندی یارانه ها و مالیات بر ارزش افزوده تامین 
کند. اما در عمل هزینه های اجرای این طرح کالن از جیب شرکت های تجهیزات پزشکی و دارویی بخش خصوصی تامین شد. تا جایی که اکنون این طرح 
بیش از حدود 8 هزار میلیارد تومان به این شرکت ها بدهکار است و از این مبلغ حدود 4 هزار میلیارد تومانش متعلق به شرکت های تجهیزات پزشکی است. 

چرا در حالی که پرداخت  مراکز 
دولتی به ما باالی یک سال است، ما 

باید هر سه ماه مالیات ارزش افزوده و 
سر هر سال 25 درصد مالیات بر درآمد 
بپردازیم؟ ما چطور باید مالیات پولی را 

که نگرفته ایم، بپردزایم؟

شرایط  است  معتقد  او 
اثر  در  به وجودآمده 
پرداخت نشدن مطالبات 
تجهیزات  شرکت های 
پزشکی افزون بر این که 
در  را  جدی  مشکالت 
شرکت ها  این  کار  روند 
ایجاد کرده  است، بزرگ ترین ضربه را به حیثیت و 
اعتبار فعاالن این بخش زده است: »هنگامی که شما 
در بازار کار می کنید و می خواهید در مسیر درست 
حرکت کنید و هدف تان این است که حقی را زیر پا 
نگذارید و اعتباراتان را حفظ کنید، همه قوانین را هم 
رعایت می کنید، کار کردن با این شرایطی که به وجود 
آورده اند، سخت می شود.«  عسگریان از عقب افتادن 
چک ها، نابودشدن اعتبار حرفه ای، مزاحمت هایی که 
از سوی طلبکاران برای خانواده و فرزندانش ایجاد 
شده است و حتی نابودی زندگی شخصی به عنوان 

عوارض جانبی بدقولی های دولتی نام  برد.
او افزود: »در طرح تحول سالمت قرار بود مطالبات 

فروش کاالها 45 روزه تصفیه شود. تا مدتی هم 
کار بر همین منوال بود. ما هم بر اساس اعتماد 
به دولت چک های 3 تا 4 ماهه دادیم. اما کم کم 
مطالبات پرداخت نشد و تا یک سال به تعویق افتاد 
و چک های مان برگشت خورد. بعد آمدند گفتند به 
جای طلب تان اوراق بگیرید. من در حالی که توان 
پرداخت حقوق کارکنان شرکتم را ندارم با اوراقی که 

سررسیدش 2 سال دیگر است چه کار کنم؟«
مدیرعامل شرکت دانش نگین آریا راهکار نقدفروشی 
را یک نتیجه گیری اشتباه دانست که تنها راه حلی 
برای آینده است و مشکالت گذشته را حل نمی کند.

او گفت: »هنگامی که به مسؤول خرید یک مرکز 
درمانی بگویید کاال را نقد می فروشید، احتماال قبول 
می کند و نیاز امروزش را نقد می خرد. اما طلب های 
گذشته از اولویت خارج می شود و معلوم نیست دیگر 
کی تصفیه می شود. در واقع نقدفروشی خوب است 
اما برای کسی که طلبی از این مراکز نداشته باشد. 
یا این که من از این به بعد کاال را با 400 درصد سود 
بفروشم تا سر یک سال بتوانم ضرر معوقات گذشته 

150 درصد کاهش حجم سرمایه داشته ایم
مدیرعامل شرکت دانش نگین آریا:

مدیرعامل شرکت دانش نگین آریا از کاهش 150 درصدی حجم سرمایه شرکت خود در اثر اجرای طرح تحول سالمت خبر داد. مسعود عسگریان با بیان 
این که بیش از یک سال است 2 میلیارد تومان از مراکز دولتی و دانشگاهی طلب دارد گفت: »ما اگر کاالیی را صد تومان می خریدیم، دویست تومان 
می فروختیم، خوشحال بودیم که صددرصد سود کرده ایم. اما اکنون نه تنها هزینه کاالهایی که فروخته ایم پرداخت نشده است بلکه قیمت همان جنس 

250 تومان شده است. یعنی حتی اگر همین امروز طلب ما را پرداخت کنند، ما تا همین جا 150 درصد کاهش سرمایه داشته ایم.«

را جبران کنم.«  
او با اشاره به پویش دریافت مطالبات از بیمارستان های 
دولتی که به وسیله شرکت های تجهیزات پزشکی 
راه اندازی شده است، تخصیص 2 هزار میلیارد تومان 
از سوی دولت برای پرداخت بدهی های طرح تحول 

سالمت را بازتاب چنین اقداماتی دانست.
عسگریان افزود: »در ایجاد این مشکل، ایراد ما این 
بود که در این مدت هیچ بازخوردی به دولت نداده 
بودیم و چون هیچ بازخوردی نداده بودیم دولت 
هم فکر می کرد راهکارش درست است و هنوز وقت 
دارد که نسیه بخرد و پول ندهد. من مطمئن هستم 
که دولت از حال و روز ما خبر نداشت چون ما هم 
سکوت کرده بودیم. هر شبکه و سازوکاری بدون 
دریافت بازخورد به سمت نابودی می رود. ما باید 
اکنون هم  اصالح کند.  تا دولت  بدهیم  بازخورد 
دنبال راهکاری هستیم که به دولت بگوییم این 
روش اشتباه است و امیدواریم بدون نیاز به تجمع 
حرف ما را بشنوند. چون در غیر این صورت ما به 

سمت ورشکستگی می رویم.«
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وزارت  و شرایطی که  قوانین  اساس  بر  از آن سو 
این  سود  نهایت  است،  کرده  تعیین  بهداشت 
تمام  باید  آن ها  و  است  درصد   18 شرکت ها 
جاری،  هزینه های  جمله  از  خود  هزینه های 
هزینه هایی مانند آموزش و شرکت در کنگره ها و 
نمایشگاه ها برای به روز نگه داشتن دانش کارمندان 

را از همین سود 18 درصدی پرداخت کنند.
چیذری تاکید می کند: »این 18 درصد در عمل 
نمی تواند هزینه های ما را پوشش دهد. البته کسب 
این 18 درصد سود هم در صورتی است که بر اساس 
قانون طرح تحول سالمت، سر 45 روز پول فاکتورها 
پرداخت شود. این اتفاقی است که در 2 سال گذشته 
نیفتاده است و چون ما نقدی خرید می کنیم االن 
دیگر پولی برای واردات کاال نداریم. چنین شرایطی 
باعث می شود زنجیره تامین کاالی درمان گسسته 
شود. در این جا ما دو راه داریم یک راه این است که  
با پرداخت بیش از 20 درصد سود از بانک استقراض 
 کنیم آن هم در حالی که عمال فقط 18 درصد 
می توانیم سود کنیم و در نتیجه تراز مالی منفی 
می شود و از نظر اقتصادی به صرفه نیست؛ یا این که 
چون پولی برای واردات کاال نداریم و کاالیی وارد 
کاال گسسته  تامین  زنجیره  نتیجه  در  نکنیم که 
می شود. به همین دلیل است که در دو سال گذشته 
مراکز  و  تعطیل شده اند  آزمایشگاه ها  از  بسیاری 
درمانی به هفته گردانی و روزگردانی رسیده اند و 

کاالهای مورد نیازشان کامل نیست.«
او برای نمونه از تامین کاالهای درمانی بخش قلب 
می گوید که به دلیل کامل نبودن کاالهای موردنیاز 
برای بیماران این بخش که عمال اورژانسی محسوب 
می شوند، وقت های چند ماهه برای عمل بیماران 

تعیین می کنند.
پارس  نگین تجارت  شرکت  هیأت مدیره  رییس 

در حالی که از طلب بیش از 40 میلیاردی این 
شرکت و نمایندگی هایش از بخش درمان دولتی و 
دانشگاهی خبر می دهد پدید آمدن این شرایط را 
نتیجه اجرای اشتباه و غیرکارشناسی طرح تحول 
سالمت می داند: »شرایطی که موجب شده است 
سرمایه شرکت های این بخش 70 تا 100 درصد 

درگیر شود و کاهش یابد.« 
او که در کمپین دریافت مطالبات از بیمارستان 
یکی از موافقان راهکار نقدفروشی است می گوید: 
است؛  مشخص  نقدفروشی  با  مخالفت  »دلیل 
مخالفان می گویند اگر شرکت ها نقدفروشی کنند 
بیمارستان ها پولی را که باید برای پرداخت بدهی ها  

اختصاص دهند برای خرید کاالهای روزانه خود 
باز  مطالبات  پرداخت  نتیجه  در  می کنند.  صرف 
هم به تعوبق می افتد. دالیل موافقت هم این است 
که ما وجدان داریم و نمی خواهیم به خاطر منافع 
شخصی مان جان بیماری که ممکن است از خانواده 
خود ما باشد به خطر بیفتد. افزون بر این که با همین 
اندک کاالی باقی مانده و 30 درصدی که از سرمایه 
مانده است، می خواهیم چرخه زنجیره تامین کاال را 
حفظ کنیم. پس به جای این که کاال را به بیمارستان 
بدهیم که سه ماه در انبار بخواباند و بعد پول ما را 
بدهد، می گوییم فعال با موجودی نقدت به اندازه 
نیاز یک هفته خرید کن. در واقع چیزی که برای 
ما اولویت دارد جان بیمار است. پس از شرکت ها 
می خواهیم نقد بفروشند و کم بفروشند تا زنجیره 
تامین کاالی درمان پاره نشود و بتوانیم پول حواله 
کنیم و کاال جایگزین کنیم. در همین حال با این 
روش مقدار مطالبات مان هم در یک اندازه مشخصی 

باقی می ماند و باالتر ازا ین نمی رود.«
او با اشاره به گفته های مقام معظم رهبری درباره 
پیشگیری از تعطیل شدن شرکت ها و کارگاه های 
بیکاری می گوید  افزایش  از  تولیدی و پیشگیری 
که کارمندان این بخش حدود 40 درصد ریزش 
داشته اند، آن هم کارمندانی که گاه تا چند صد 
میلیون تومان برای آموزش آن ها هزینه شده است.

چیذری می گوید: »برای یک تاجر به ویژه یک تاجر 
ایرانی حرمت و مناعت طبع یکی از ویژگی های مهم 
شخصیت کاری است. اما هنگامی که کار به جایی 
معوقه اش  مطالبات  دریاقت  برای  تاجر  برسد که 
برای  عشقی  دیگر  کند،  پیدا  تکدی گری  حالت 

کارکردن باقی نمی ماند.«
او تخصیص 2 هزار میلیارد تومان برای پرداخت 
را  دارویی  و  پزشکی  تجهیزات  بخش  مطالبات 

زنجیره تامین کاالی درمانی گسسته است

رییس هیأت مدیره شرکت نگین تجارت پارس:

رییس هیأت مدیره شرکت نگین تجارت پارس از گسسته شدن زنجیره تامین کاالی درمانی در کشور به دلیل باال رفتن حجم مطالبات بخش خصوصی از 
شبکه درمان دولتی خبر داد. به گفته علی رضا چیذری، شرکت های تجهیزات پزشکی برای واردات کاال به دو روش عمل می کنند. یا ال سی باز می کنند، 
اعتبار می گیرند و بعد کاال را وارد می کنند یا نقد پرداخت می کنند. در بازار ایران با توجه به نوسانات ارز معقول تر است که خریدها نقد انجام شود چون 
کاالیی که امروز وارد می شود ممکن است ناگهان با نوسانات شدید ارز مواجه شود و در نتیجه قیمت آن تا 40 درصد تغییر کند. بنابراین بازرگانان ناچارند 

از روش نقدی استفاده کنند که این روش هم با توجه به سرمایه های موجود سقف دارد و محدود است. 

نوده  قاسم  گفته  به 
فراهانی فعاالن صنف 
پزشکی  تجهیزات 
اجرای  آغاز  زمان  از 
سالمت  تحول  طرح 
کشور  سراسر  در 
تنگاتنگی  همکاری 
این مدت هیچ  با وزارت بهداشت داشته اند و در 
کوتاهی نداشته اند و تا جایی که توان داشته اند به 
شبکه  بهداشت و درمان در سراسر کشور خدمات 
داده اند. آن هم تنها با این قول که مبالغ کاالهای 
فروخته شده ظرف 45 تا 60 روز پرداخت شود. اما 
حاال تمام این شرکت ها چیزی حدود 15 تا 18 ماه 
است که طلب های شان را از شبکه بهداشت و درمان 

کشور وصول نکرده اند.
او تاکید می کند: »طلب این همکاران بیش از 3 هزار 
میلیارد تومان است و این روند همه را با مشکالت 
جدی مواجه کرده  است تا جایی که تولیدکننده 
دیگر توان تولید ندارد و واردکننده نمی تواند کاالی 
با  نیز  و شرکت های پخش  کند  وارد  را  موردنیاز 

مشکل مواجه شده اند.« 
او توزیع اوراق قرضه ای که سررسید دو سال دیگر را 
دارند، آن هم به جای مطالبات شرکت های تجهیزات 
پزشکی راه حلی دانست که دردی را دوا نمی کند: 
»چون این شرکت ها کارمندانی دارند که باید حقوق 
و حق بیمه شان را نقد بپردازند. بنابراین این اوراق 
نتیجه  در  نمی کند.  را حل  این شرکت ها  مشکل 
شرکتی که پولی برای پرداخت حقوق ندارد مجبور 

می شود کارمندانش را تعدیل کند«
او گفت: »درخواست ما از وزیر بهداشت و شبکه های 
بیمه ای این است که فکری برای این مشکالت بکنند. 
هم چنان که همه می دانیم هدف هیأت دولت حل 

مشکل بیکاری است اما ادامه روند فعلی در طرح 
تحول سالمت موجب دامن زدن به بیکاری می شود. 
ما می خواهیم جلوی این مشکالت گرفته شود. از 
جا  یک  را  بدهیش  تمام  نمی خواهیم  هم  دولت 
بپردازد چون نمی  خواهیم دولت تحت فشار قرار 
بگیرد اما به هر صورت که ممکن است این مبالغ 
را کم کم بپردزاند تا این شرکت ها دست کم بتوانند 

مشکالت روزمره خود را حل کنند.«
 به گفته فراهانی این بخش در این مدت دچار کاهش 
سرمایه زیادی شده  است. چون پول این شرکت ها به 
جای این که در گردش باشد بلوکه شده و در شبکه 
درمان مانده است. این روند هم برای خود شرکت ها 

و هم برای اقتصاد کشور مشکل آفرین است.
او توزیع اوراق قرضه به جای بدهی های دولتی را تنها 
موجب ضرر بیشتر شرکت ها دانست؛ چون حتی اگر 
جایی پیدا شود که این اوراق را بپذیرد با کسر حدود 
15 تا 16 درصد آن را قبول می کنند: »به این ترتیب 

شرکت ها واقعا متضرر خواهند شد.«
رییس اتحادیه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی 
بهداشت  وزیر  به  »ما  گفت:  هم چنین  تهران 
پیشنهاد دادیم که بیمه ها طلب این شرکت ها را 
به جای حق بیمه آن ها بپذیرند اما موافقت نشد 
چون حساب و کتاب این موارد در جاهای مختلف 

انجام می شود.«
تحول  طرح  به  تومان  میلیارد  هزار   2 تزریق  او 
سالمت برای پرداخت بدهی ها را در صورتی موثر 
دانست که نقد باشد چرا که معتقد است پرداخت این 
رقم به شکل اوراق دردی از کسی دوا نخواهد کرد. 
هم چنان که این که بسیاری از شرکت ها به راهکار 
نقدفروشی روی آورده اند و تنها کاالی نقد به مراکز 
درمانی می فروشند چون چاره دیگری ندارند و واقعا 

مستاصل شده اند. 

شیوع بیکاری در صنف تجهیزات پزشکی
رییس اتحادیه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی تهران هشدار داد:

رییس اتحادیه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی تهران نسبت به شیوع بیکاری در میان اعضای 
صنف تجهیزات پزشکی به دلیل پرداخت نشدن مطالبات شرکت های تجهیزات پزشکی از طرح 

تحول سالمت هشدار داد.

پرداخت اوراق دردی را درمان نمی کند

نتیجه  تالش افراد بسیاری در اتحادیه، اصناف و 
انجمن ها و مهم تر از همه همکارانی که در کمپین 
دریافت مطالبات از بیمارستان ها گرد هم آمده اند، 
می داند و می افزاید: »درست است این مبلغ حجم 
مطالبات  دید،  را  واقعیت  باید  ولی  است  بزرگی 
آزمایشگاهی  پزشکی،  تجهیزات  بخش  معوقه 
تومان  میلیارد  هزار   4 به  نزدیک  توان بخشی  و 
است. از این 2 هزار میلیارد تومان 400 تا 500 
باید  پرشکی  تجهیزات  دست  به  تومان  میلیارد 
برسد که قطعا نخواهد رسید. چون همان گونه که 
 قبال دیده ایم بخش قابل توجهی از این پول صرف 
بریز  و  بپاش های بیمارستانی مانند توسعه فضای 
سبز و بیمارستان سازی و مانند این ها خواهد شد 
و هیچ نظارتی هم بر شیوه هزینه کرد این بودجه 
نیست. افزون بر این که تنها طلب یکی از شرکت ها 
از نظام درمانی 200 میلیارد تومان است و این پول 
در عمل پول قابل توجهی برای پرداخت بدهی های 

شبکه درمان نیست.«
پارس  تجارت  نگین  شرکت  هیأت مدیره  رییس 
هم چنین درباره اوراق قرضه ای که به منظور تسویه 
»با  می گوید:  است  یافته  اختصاص  بدهی ها  این 
توجه به این که با این اوراق نمی توان واردات انجام 
داد تنها راه استفاده از این اوراق این است که آن را 
در فرابورس بفروشیم. کاری که هم از لحاظ شرعی 
اشکال دارد و هم با بیش از 20 درصد ضرر انجام 
می شود در حالی که سود ما در صورتی که 45 
روزه مبالغ پرداخت شود تنها 18 درصد است. این 
چرخه معیوب است و مخالف نص صریح قانون و 
دستور رییس  جمهوری است که نباید این اوراق 
برای خرید تجهیزات مصرفی و طلب پیمانکاران 

جز پرداخت شود.« 
او ادامه این روند را نوعی دست  اندازی به بیت المال 

و تحمیل هزینه به دولت های بعدی می داند. 
اتحادیه  عضو  و  پزشکی  مهندسی  انجمن  عضو 
توزیع کننده لوازم پزشکی و آزمایشگاهی در مورد 
از  مطالبات  دریافت  کمپین  فعالیت  ادامه  روند 
بیمارستان ها می افزاید: »ما سعی داریم هر کاری که 
می کنیم در سایه قانون باشد. هدف ما امربه معروف 
و نهی ازمنکر در قبال وظیفه دینی و ملی مان است 
تا زمانی که مر قانون اجرا شود. چرا که معتقدیم 
تمام مشکالت این بخش فقط و فقط نشات گرفته از 
عمل نکردن به قانون و مشورت نکردن با کسانی که 

صالحیت این  کار را دارند، است.«

در واقع چیزی که برای ما اولویت 
دارد جان بیمار است. پس از 

شرکت ها می خواهیم نقد بفروشند و 
کم بفروشند تا زنجیره تامین کاالی 

درمان پاره نشود و بتوانیم پول حواله 
کنیم و کاال جایگزین کنیم
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به گفته او زمانی که طرح تحول سالمت شروع شد، این 
شرکت به طور مستقیم کار با مراکز دولتی را آغاز کرد. 
سال نخست همه چیز خوب بود و فاکتورها بر اساس 
بخشنامه هر 45 روز پرداخت می شد و اگر تاخیر داشت 
در نهایت 3 ماهه پرداخت می شد: »این روند موجب 
جلب اعتماد شد و ما هم ترغیب شدیم به مراکز دولتی 
هم کاال بدهیم و کم کم به مجموعه های دولتی که با 
آن ها کار می کردیم افزوده شد. از آن سو با وجود این که 
قیمت ها از سوی اداره کل تجهیزات پزشکی با کمترین 
سود تعیین شده بود، مراکز دولتی برای خرید باز هم 
تخفیف 10 تا 12 درصدی می خواستند، آن هم با این 
ادعا که پرداخت شان یک روز، یک ساعت و یک دقیقه 
هم تاخیر ندارد. با اعتماد به این قول ما هم فروش 
داشتیم تا این که یک باره به خودمان آمدیم و دیدیم 
بازپرداخت ها کم کم به 6 ماه رسیده  است و پرکردن 
چک هایی که بر اساس  این قول ها کشیده بودیم، بسیار 
سخت شده است. کم کم از میانه کار چک های مان 
برگشت خورد و دردسرهای ما شروع شد تا جایی که 
کار به مزاحمت و تهدید خانواده کشید. از همه بدتر 
شیوه برخورد مسؤوالن مالی این مراکز با ما بود زمانی 

که دنبال مطالبات خود می رفتیم.« 
به گفته یزدان بخش از سوی دیگر تولیدکننده ها هم از 
زمانی که چک های شرکت های پخش برگشت خورد، 
با این که می دانستند پول های این شرکت ها در مراکز 
دولتی بلوکه شده  است از تحویل کاال خودداری کردند 
و بابت هرماه دیرکرد جریمه 3 درصدی در نظر گرفتند: 
»مراکز درمانی هم چون دیگر کاالیی نداشتیم که به 
آن ها بدهیم ما را از اولویت پرداخت ها کنار گذاشتند.« به 
این موارد بیفزایید که سررسید پرداخت وام های بانکی 
و مطالبات مالیات و بیمه تامین اجتماعی هم سررسید 
و جریمه دیرکرد این موارد هم به ضرر و زیان شرکت 

افزوده شد. 
او سیاسی نبودن و تجاری نبودن وزیر بهداشت را یکی 
از دالیل به وجود آمدن این مشکالت می داند و ادامه 

می دهد: »وزیر بهداشت اگر سیاسی بود می توانست 
بودجه طرح را تامین کند. اما او یک پزشک و جراح است 
و هربار سخن از طرح تحول سالمت می شود تنها در 
مورد کارانه پزشکان و پرستاران و شرکت های دارویی 
صحبت می کند و در تمام این مدت حتی یک تشکر 
خشک و خالی از شرکت های تجهیزات پزشکی بابت 

تمام خسارت هایی که تحمل کرده اند، نکرده است.« 
مدیرعامل شرکت بازرگانی صدف باران دریافت اوراق 
قرضه به جای مطالبات را تنها موجب ضرر دانست و 
گفت:»حاال هم بعد از این همه مدت به شرکت هایی 
مانند ما که داریم به تولیدکنندگان جریمه دیرکرد 
می دهیم، می گویند اوراق قرضه را بپذیرید آن هم 
اوراقی که همین االن باید 20 درصد کسر کنیم تا به اصل 
پول دو سال پیش خود برسیم. آیا یک میلیارد تومان دو 

سال پیش امروز همان قدر ارزش دارد؟ قطعا نه.« 
او کاهش سرمایه و توان کار را از نتایج این روند دانست 
و افزود: »من مجبور شدم فروش شرکت را کم کنم 
چون تهیه کاال برایم سخت شده  است. اصال به فرض، 
من اوراق را قبول کنم؛ آیا همین مؤسساتی که من از 
آن ها وام گرفته ام این اوراق را به جای طلب خود قبول 

می کنند؟ آیا این روش برای مایی که مسلمان هستیم 
حالل است؟  کجای دنیا این روش حالل است؟ آیا خود 
دولت حاضر است به جای معوقاتی مانند مالیات، بیمه 
تامین اجتماعی و حقوق کارکنان، همین اوراق را قبول 

کند؟ قطعا قبول نمی کند.«
او حرکاتی مانند راه اندازی پویش دریافت مطالبات از 
بیمارستان های دولتی را در صورتی موفق می داند که 
میان اعضا اتحاد وجود داشته باشد، که ندارد: »یکی 
به  بعد خودش می رود  نقدفروشی کنیم،  می گوید 
بیمارستان  فاکتور مدت دار می دهد. یکی دیگر می گوید 
به مراکز بدحساب جنس ندهیم بعد خودش می رود 
به همان بیمارستان فاکتور فروش می دهد. در همین 
پویش تضادهای زیادی وجود دارد. برای حل مشکالت 
جلسه می گذارند و همیشه یک سری افراد مشخص در 
این جلسات حاضر می شوند. هیچ قانون مشخصی وجود 
ندارد. اگر قرار است صدای مان شنیده شود همه باید 

دست به دست هم بدهند و متحد باشند.«
یزدان بخش یکی از ضعف های کار این شرکت ها با مراکز 
دولتی را، این می داندکه شرکت ها برای خود تعهد ایجاد 
می کنند اما در قبالش هیچ تعهدی دریافت نمی کنند: 
»ما در قبال کاالیی که از تولیدکننده می گیریم سند و 
چک می دهیم اما در قبال کاالیی که به مرکز دولتی 
می دهیم هیچ سند یا پولی دریافت نمی کنیم در نهایت 
یک مهر می زنند روی فاکتور و می گویند برو 7 ماه دیگر 
بیا. در حالی که معلوم نیست 7 ماه دیگر بودجه باشد 
یا نباشد. این چرخه، یک چرخه ناقص است که فقط 

خروجی دارد و هیچ ورودی ندارد.«
مدیرعامل شرکت بازرگانی صدف باران، نقدفروشی را 
راه حل خوبی می داند که هرچند سود خیلی کمی دارد 
اما دست کم برگشت دارد و موجب می شود سرمایه به 
گردش درآید و تکلیف روشن باشد: »اما مشکلی که 
وجود دارد این است در این شرایط تولیدکنندگان مایل 
به فروش مستقیم می شوند و شرکت های پخش کم کم 

از دور خارج می شوند.«

80 درصد کارکنان از شرکت خارج شدند
مدیرعامل شرکت بازرگانی صدف باران:

مدیرعامل شرکت بازرگانی صدف باران از خروج 80 درصد کارکنان شرکتش در اثر پرداخت نشدن معوقات مراکز دولتی و پرداخت نشدن حقوق ها خبر 
داد. امیرحسین یزدان بخش گفت: »شرکت بازرگانی صدف باران بیش از یک میلیارد تومان در دو سال گذشته از مراکز دولتی و دانشگاهی طلب داشته 
 است و همین عقب افتادن پرداخت مطالبات باعث شده شیرازه شرکت ما از هم بپاشد. اکنون از 20 نفری که در این شرکت کار می کردند تنها 4 نفر باقی 

مانده اند و بقیه افراد چون توان پرداخت به موقع حقوق شان را نداشتم، رفته اند.« 

 آیا خود دولت حاضر است به جای 
معوقاتی مانند مالیات، بیمه تامین 

اجتماعی و حقوق کارکنان، همین 
اوراق را قبول کند؟ قطعا قبول 

نمی کند

در پی تشکیل کمپین پیگیری مطالبات در کانال 
تلگرام، گروهی از اعضای این کمپین در محل انجمن 
شرکت های مهندسی پزشکی گرد آمدند تا درباره 
پیگیری مطالبات چاره اندیشی  و  اصالح قیمت ها 
کنند. ابوالفتح صانعی افتراق و انشقاق را مانع رسیدن 
به نتیجه مطلوب دانست و تاکید کرد این کار تنها با 

اتحاد پیش می رود.
او با اشاره به این که شرکت ها بخشنامه وزیر بهداشت 
در مورد تخصیص 40 درصد اعتبارات مصوب به 
تجهیزات پزشکی را مطلوب نمی دانند، گفت: »اما 
همان هم با حرف و حدیث دارویی ها روبه رو بود. در 

شرایط موجود ما از هر امکان و فضایی بهره بردیم.«
تجهیزات  بازرگانان   اتحادیه  رییس  گفته  به 
پزشکی، در آغاز سال 1396 و در پی تغییر نرخ ارز 
و ایجاد نوسان در بازار این اتحادیه در نامه ای به 
وزارت بهداشت خواستار بازنگری در قیمت ها شد؛ 
اما رسول دیناروند، رییس سازمان و غذاوداروی 
نمی پذیرد.  را  موضوع  این  وزیر  بود  گفته  وقت 
از طرف مجلس هم  بهداشت  وزارت  که  به ویژه 
تحت فشار بود. در نتیجه نه وزیر بهداشت این امر 

را پذیرفت و نه کمیسیون قیمت گذاری تشکیل 
جلسه داد.

اداره کل  مدیرکلی  در سمت  مسائلی  رضا  حضور 
تجهیزات پزشکی اما موجب امیدواری اعضای این 
صنف شد که باور داشتند او هرجا حق با بخش 
خصوصی باشد از همه ظرفیت ها برای دفاع از بخش 
خصوصی استفاده می کند: »همکاران آقای مسائلی 
دیاگرامی را تهیه کردند که تغییرات نرخ ارز را از اول 
سال تا امروز و اثرات آن را نشان می دهد. تغییرات 
نرخ ارز و تاثیر آن بر حوزه تجهیزات بر اساس این 

دیاگرام به وزیر نشان داده شد.«
کمیسیون  در  که  جلسه ای  به  اشاره  با  صانعی 
برگزار  بهداشت  وزیر  حضور  با  قیمت گذاری 
رییس  عظیم زاده  آقای  و  ما  چه  »اگر  شد،گفت: 
اداره مهندسی و نگهداری تجهیزات پزشکی گفتیم 
اصالح قیمت گذاری بر اساس نوسان ارز ضابطه دارد 
اما نماینده سازمان حمایت نظر وزیر را برگرداندند و 
وزیر گفتند بروید ضابطه ای برای این کار بنویسید. 
در ضابطه ای که نوشته شد گفتند 30 درصد  افزایش 
قیمت می دهیم اما به شرطی که پرداخت ها چهارده 

ماهه باشد. این را نپذیرفتیم چون نرخ ارز در حال 
تغییر و افزایش مداوم است و این به زیان ما است و 
عمال پس از چهارده ماه پول ما ارزشی نخواهد داشت. 
برای ما گرفتن پول نقد بهتر است تا این که به ازای 
آن ماهی یک درصد سود به ما بدهند. در جلسه 
کمیسیون قیمت گذاری نماینده سازمان حمایت از 
مصرف کننده به افزایش پانزده درصدی معترض بود. 
آقای مسائلی ده درصد افزایش قیمت را پیشنهاد 
دادند. اما ما نپذیرفتیم و گفتیم ترجیح می دهیم ما 
را از سایت خارج کنید. دانشگاه ها هم می توانند از 
هرجا که می خواهند نیازهای شان را تامین کنند. در 
نتیجه آقای مسائلی پانزده درصد افزایش را پذیرفتند 
به امید این که وزیر بهداشت هم این افزایش قیمت 

را بپذیرند.«
به گفته او افزایش 15 درصدی قیمت تنها در صورتی از 
سوی بخش خصوصی پذیرفته شده است که بازپرداخت 
سه ماهه داشته باشد و در مقابلش بتوانند چک مدت دار 
بگیرند: »ما به این شیوه پرداخت مطالبات را پیگیری 
می کنیم. اگر مطالبات را طبق ضوابط پرداخت نکردند، 
به شکل قانونی از سایت قیمت گذاری خارج می شویم.« 

اصالح قیمت 15 درصدی با پرداخت نقدی سه ماه پذیرفتنی است

صانعی در نشست هم اندیشی با شرکت های تجهیزات پزشکی مطرح کرد:

رییس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی در نشست هم اندیشی شرکت های تجهیزات پزشکی که درباره قیمت گذاری و مطالبات در محل انجمن 
شرکت های مهندسی پزشکی برگزار شد، اعالم کرد: »ما پرداخت مطالبات را پیگیری می کنیم. اگر طبق ضوابط پرداخت نکردند قانونی از سایت 

قیمت گذاری خارج می شویم.«
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گفت:  پزشکی  تجهیزات  بازرگانان  اتحادیه  رییس 
تجهیزات  صنفی  تشکل های  و  اتحادیه ها  »اعضای 
پزشکی تاکنون برای حل مشکل پرداخت مطالبات 
با  اقتصاد مجلس، یک بار  با کمیسیون  معوقه دوبار 
کمیسیون بهداشت و یک بار با اعضای فراکسیون امید 
دیدار کرده اند و به وزیر بهداشت، معاون درمان وقت، 
ریاست مجلس و مقام معظم رهبری نامه نوشته اند و 
جلسات متعددی با مسووالن وزارت بهداشت داشته اند 
که یکی از دستاوردهای این اقدامات اختصاص 4 هزار 
میلیارد تومان برای  پرداخت مطالبات دارو و تجهیزات 

پزشکی بود.«
حسین رضوانی، رییس انجمن شرکت های مهندسی 
نیز در ادامه این هم اندیشی گفت: »سال گذشته همه 
مسووالن وزارت بهداشت تنها نام دارو را می برند. 
اما ما توانستیم نام تجهیزات پزشکی را وارد ادبیات 
مدیران بهداشت کنیم.« او با اشاره به این که در 
کمیسیون قیمت گذاری افزایش نرخ ارز 30 درصد 
تایید شد، افزود: »اما آن ها 15 درصد این افزایش را 

اعمال می کنند. قیمت های ما هم چه تصویب بشود و 
چه نشود اگر طبق ضابطه عمل نکنیم و شکایت شود 
سازمان حمایت از مصرف کننده با شرکت ها به شدت 

برخورد می  کند.«
به گفته رضوانی سازمان حمایت از مصرف کننده سه 
ردیف سود داشته است که سر جمع آن ها 31 درصد 
می شد و سودها در ضریب 1.38 محاسبه می شد: 
»این متعلق به 20 سال پیش است. ما دنبال تثبیت 
ضریب 1.65 هستیم.« او از همکاران خود درخواست 
کرد تا در برابر پرداخت های اضافی بایستند. چرا که 
این پول نقد و اوراق مربوط به تجهیزات پزشکی است 
و اگر به موقع پرداخت نشود باید به خزانه برگردانده 
شود: »پس ایستادگی کنیم چون این مبلغ دیر یا زود 

تا پایان سال باید پرداخت شود.«
مدیر  مستعلی پور،  عبداهلل  جلسه  این  ادامه  در 
شرکت آسیاگلدمن ضمن سپاسگذاری از صانعی 
خواهان  اخیر،  چندماه  اقدامات  برای  رضوانی  و 
پرداخت مطالبات معوقه شرکت ها و حذف قیمت 

از سایت اداره کل تجهیزات پزشکی شد: »ما دیگر 
پولی نداریم. از آن چهارهزارمیلیاد تومان هم پولی 
به ما نرسیده است و دانشگاه ها در حال حاضر با آن 
پول خرید نقدی می کنند و تخفیف هم می گیرند. 
مراکز درمانی عمال تخلف می کنند. وزارت بهداشت 
باید جلوی تخلف مراکز درمانی را بگیرد تا مطالبات 
برون سپاری  مخالف  ما  هم چنین  شود.  پرداخت 
هستیم چون اطالعات شرکت  ها در دست کسانی 
می افتد که ممکن است منافع متضاد داشته باشند.«

در ادامه نشست هم اندیشی شرکت های تجهیزات 
نشست  در  حاضر  شرکت های  مدیران  پزشکی، 
خواسته ها و مشکالت شان را مطرح کردند تا مدیران 
تشکل ها در دیدار با مسووالن وزارت بهداشت آن ها 

را پیگیری کنند.
و  دانشگاه ها  اجبار  سایت،  از  قیمت ها  حذف 
بیمارستان ها به پرداخت مطالبات، پرداخت نقدی 
کل مطالبات شرکت های کوچک، پذیرش اوراق از 

سوی بانک ها و بیمه ها از جمله این خواست ها بود.

رضا مسائلی مشاور وزیر مدیرکل تجهیزات پزشکی 
در پی تصمیم شرکت ها در خودداری از حضور در 
وزارت بهداشت و پگیری مطالبات شان از راه  خرد 
جمعی و راهکارهای منطقی گفت وگوی کوتاهی 
که با صنعت درمان داشت و از رفتار خردمندانه 

شرکت ها سپاسگزاری کرد.
اوگفت: »شرکت های تجهیزات پزشکی نشان دادند 
که در رتبه باالیي از رفتار و دانش اجتماعی در 
حوزه سالمت جا دارند و با درک درست و آگاهانه 
از شرایط کشور با پیگیری مطالبات خود از طریق 

خرد جمعی و نمایندگان منتخب در تشکل ها، راه را 
بر هرگونه برداشت و بهره برداری نادرست بستند و 
این یک سرمایه برای کشور شمرده می شود و بر این 
باورم که نظام سالمت قدر این سرمایه و توانمندی را 
مي داند. من پیمان مي بندم در کنار دیگر مسؤوالن 
ذي ربط همان گونه که وزیر بهداشت نیز به درستي 
بر آن تاکید دارند تمام تالش و کوشش خود را 
خواسته های   به  تامین کنندگان  دستیابی  براي 
منطقی شان به کار بندم و به تسریع در پرداخت 

مطالبات شان کمک کنم.«

پیمان می بندم به تسریع در پرداخت مطالبات کمک کنم
پیام سپاسگزاری مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت

رادیولوژیست ها بیشتر از یک سال است که خواسته 
خود را با تجمع و شعارنویسی پیگیری می کنند؛ 
جلو  تجمع  چندمین  آن ها  سه شنبه ،  روز  تجمع 
درمان  معاونت  بخشنامه  اما  بود  بهداشت  وزارت 
وزارت بهداشت آب پاکی روی دست شان ریخت؛ 
کاربری  با  اگرچه  بود:  این  بخشنامه  چکیده 
برخورد  غیرمتخصص  افراد  سوی  از  سونوگرافی 
افراد  مامایی  و  زنان  متخصصان  اما  می کنیم 
غیرمتخصص نیستند و چون در 200 شهرستان 
و  زنان  متخصصان  نداریم،  رادیولوژی  کارشناس 
و  مطب ها  در  سونوگرافی  انجام  به  مجاز  مامایی 
درمانگاه ها هستند. شرکت های تجهیزات پزشکی، 
پویشی برای پیگیری مطالبات شان راه انداخته بودند 
و این در حالی بود که اعضای هیأت مدیره تشکل های 
تجهیزات پزشکی نیز از مدت ها پیش در نشست های 
گوناگون با وزیر بهداشت، مدیرکل های پیشین و 
مجلس،  نمایندگان  پزشکی،  تجهیزات  امروزین 
اعضای کمیسیون های اقتصادی و بهداشت و درمان 
و فراکسیون امید و نامه نگاری به دفتر مقام معظم 
رهبری و ریاست جمهوری و مجلس موضوع مطالبات 

را پیگیری می کردند.
مدیران شرکت های عضو پویش پیگیری مطالبات، 
و  بروند  بهداشت  وزارت  به  امروز  داشتند  برنامه 

نامه شکایت خود را جداجدا به دبیرخانه وزارتخانه 
وزارت  به  رسیده  نامه های  انبوه  شاید  تا  بدهند 
بهداشت، مسؤوالن وزارتخانه و مدیران دانشگاه های 
تا دست کم بخشنامه  تکانی بدهد  را  علوم پزشکی 
وزیر درباره پرداخت مطالبات را پروپیمان و درست 
انجام دهند. این کار هرگونه پیامد گوار و ناگواری 
می توانست داشته باشد که بسیاری به پیامد سودمند 
آن باور نداشتند. در بهترین وضعیت پیامد کار آن ها 
بهتر از پیامد تجمع رادیولوژیست ها که پوشش کامل 
داشتند،  صداوسیما  و  خبرگزاری ها  در  رسانه ای 

نمی شد. 
تا  گرفته  اداره کل  از  پزشکی  تجهیزات  حوزه 
تشکل ها و شرکت  های تجهیزات پزشکی، در سه  
ماه گذشته به تکاپو و تالش گسترده ای افتادند؛ 
مدیرکل  با  چند ساعته  و  پیاپی  نشست های 
نیمه شب  از  پس  تا  گاه  که  پزشکی  تجهیزات 
برای  راهی  تا  می  شد  برگزار  می کشید  درازا  به 
دستاورد  نخستین  شود.  پیدا  مطالبات  پرداخت 
این تالش ها دیده شدن تجهیزات پزشکی بود که 
تا پیش از این با 5 هزار شرکت و ده هاهزار کارمند 
و کارگر به چشم نمی آمد. تدبیر و تعامل مدیرکل 
تجهیزات پزشکی به پشتوانه همراهی شرکت ها 
بخشنامه   وزیردر  شخص  که  انجامید  اینجا  به 

تدبیر و خردجمعی راهگشا شد

راهی که شرکت های تجهیزات پزشکی پیش گرفتند

از  را  پزشکی  تجهیزات  سهم  مطالبات  پرداخت 
دارو جدا و مشخص کند تا شرکت ها بتوانند به 

بخشی از مطالبات شان دسترسی پیدا کنند.
شرکت های تجهیزات پزشکی که به خاطر مطالبات 
سنگین و بازنگشتن سرمایه شان در شرایط ضعف 
مالی و ورشکستگی قرار دارند اگرچه به روش ها 
می اندیشیدند  مطالبات  دریافت  برای  اعتراضی 
اما ترجیح دادند مطالبات را از طریق راهکارهای 
برآمده از خرد جمعی و منطبق بر منطق پیگیری 
کنند تا جلو هرگونه بهره برداری منفی از پویش و 
تالش خود را بگیرند و در شرایط خاص کشور آب 
در آسیاب دیگران نریزند. در واقع شرکت هایی که 
در تنگناها و تحریم ها همواره دراندیشه میهن و 
در کنار مردم بوده اند و جان بیمار را خط قرمز خود 
می دانند این بار نیز در حرکتی خردمندانه و جمعی 
راهی را پیش گرفتند که دستاورد آن تقویت حوزه 
پرداخت  سالمت کشور و هم چنین اصالح روند 
که  است  امید  باشد.  داشته  پی  در  را   مطالبات 
این  اقتصادی  مدیران  به ویژه  بهداشت  وزارت 
علوم پزشکی  دانشگاه های  روسای  و  وزارت خانه 
مترقی  و  هوشمندانه  برخورد  این  به  کشور 
شرکت ها توجه داشته باشند و نسبت به تامین 

خواسته های آن ها کوتاهی نکنند.



بیمارستانامامجعفرصادق)ع(درشهرهشتگردودرمجاورتبزرگراهتهران-قزوین،همچنینشهرکهایصنعتی،قراردارد.این
بیمارستاندرحوزهبیماریهایسنتی،نوینوانواعتروماتخصصدارد.اینبیمارستانکه24هزارمترمربعمساحتو11هزارمتر
زیربنادارد،درسال1389با50تختفعالشروعبهکارکردامااکنون100تختمصوبوتعداد103تختفعالبهغیرازبخشدیالیز
دارد.همچنیندرآنسال5تختآیسییوو5تختسیسییودربیمارستانفعالبودامااکنونبیمارستان10تختآیسییوو8تخت
سیسییودارد.دربخشاورژانسنیز14تختبزرگسالو2تختاطفالمستقراست.گزارشخبرنگارماراازاینبیمارستانبخوانید.

بیمارستانی نشسته بر سر راه حوادث
گزارش خبرنگار صنعت درمان از بیمارستان امام جعفرصادق)ع( شهر هشتگرد

بیامرستان
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شیماعسگری

گزارش خبرنگار صنعت درمان از بیمارستان امام جعفرصادق)ع( شهر هشتگرد

بیمارستانی نشسته بر سر راه حوادث
بیماران دیالیزی، خدمات رایگان دریافت می کنند 
بیمارستان امام جعفر صادق)ع( در شهر هشتگرد و در مجاورت بزرگراه تهران- قزوین، هم چنین شهرک های صنعتی، قرار دارد. این بیمارستان در حوزه 
بیماری های سنتی، نوین و انواع تروما تخصص دارد. یکی از ساختمان های این بیمارستان به بیماران دیالیزی اختصاص یافته است. بیمارانی که در گذشته 
از رفت وآمد به تهران برای دریافت خدمات دیالیز رنج می بردند، اکنون در این مرکز با خیالی آسوده خدمات رایگان دریافت می کنند و برق رضایت از 

چشمان شان پیداست. 

مترمربع  هزار   24 صادق  امام جعفر  بیمارستان 
این  دارد.  زیربنا  متر  هزار   11 و  مساحت 
بلوک  اول  دارد. طبقه  دو ساختمان  بیمارستان 
اتاق  بستری،  بخش های  شامل  مرکز  این  یک 
و   )CCU(سی سی یو  ،)ICU(آی سی یو عمل، 
بلوک زایمان می شود. در طبقه همکف واحدهای 
داروخانه،  پلی کلینیک تخصصی،  مالی،  و  اداری 
رادیولوژی، اورژانس، آزمایشگاه و دفتر پرستاری 
قرار دارد. موتورخانه، آشپزخانه و سالن غذاخوری، 
لنژری، انبارها، سردخانه و سالن کنفرانس نیز در 

زیرزمین این ساختمان قرار دارد. 

یکی  به همت  نیز  درمانی  مرکز  این  دوم  بلوک 
علوم  دانشگاه  نظارت  با  و  استان  نیکوکاران  از 
پزشکی البرز به تازگی ساخته و راه اندازی شده 
است. در طبقه نخست این ساختمان مرکز دیالیز 
بیمارستان قرار گرفته است و طبقه دوم نیز به 
بخش های ویژه سی سی یو  و آی سی یو اختصاص 

دارد. 
در سال 1389 بیمارستان با 50 تخت فعال شروع 
به کار کرد اما اکنون 100 تخت مصوب و تعداد 103 
تخت فعال به غیر از بخش دیالیز، در بیمارستان 
وجود دارد. هم چنین در آن سال 5 تخت آی سی یو و 

5 تخت سی سی یو در بیمارستان فعال بود اما اکنون 
بیمارستان 10 تخت آی سی یو و 8 تخت سی سی یو 
دارد. در بخش اورژانس نیز 14تخت بزرگسال و 2 

تخت اطفال مستقر است. 

تخصص های بیمارستان 
بیمارستان در 13 رشته تخصصی خدمت می رساند. 
داخلی،  تخصص  عمومی شامل  بستری  خدمات 
قلب وعروق، داخلی مغزواعصاب، اطفال و آنکولوژی 
می شود. در رشته های جراحی متخصص های زنان 
و زایمان، جراحی عمومی، ارتوپدی، چشم پزشکی، 

گوش و حلق و بینی، ارولوژی، جراحی مغزواعصاب 
هم چنین  می پردازند.  ارایه خدمت  به  بیهوشی  و 
متخصص طب اورژانس در بخش اورژانس مستقر 

است.
عالوه بر  نیز  بیمارستان  درمانگاهی  بخش  در 
و  فیزیک  طب  متخصصان  یادشده،  تخصص های 
روان پزشک حضور دارند. آندوسکوپی، اسپیرومتری، 
پانسمان،  و  تزریقات  قلب  نوار  اکوکاردیوگرافی، 
شنوایی سنجی  عضله،  و  عصب  نوار  گچ گیری، 
آزمایش  عینک،  فروش  و  بینایی سنجی  نوزادان، 
بیماران  برای  فیزیوتراپی  جنین،  ارزیابی سالمت 
بستری در بخش و مشاور تغذیه و رژیم درمانی از 
دیگر خدمات درمانگاهی بیمارستان است. درمانگاه 
تعطیالت،  جز  به  همه روزه  بیمارستان  تخصصی 
فعال است. درمانگاه تخصصی در سال 96 به صورت 
میانگین، ماهانه 5 هزار و 821 نفر مراجعه کننده 

داشته است. 

خدمات رایگان بخش دیالیز به بیماران  
در سال 1394، حاج محسن اعالیی از نیکوکاران 
استان البرز با مشارکت دانشگاه البرز اقدام به ساخت 
یک مرکز دیالیز در این بیمارستان کرد. مرکزی که در 
راستای نیاز بیماران دیالیزی ساخته شده است، بالغ 
بر 4 میلیارد تومان هزینه برداشته است. در بخش 
دیالیز 10 تخت فعال مستقر است. متخصصان در سه 
نوبت کاری در طول هفته به جز جمعه ها که آنکال 
هستند، در این بخش به ارایه خدمت می پردازند. 
بیمارستان  ریاست  سلطانی  اصغر  دکتر  گفته  به 
امام جعفر صادق)ع( اکنون تعداد 64 بیمار دیالیزی 
»تمام  می کنند:  دریافت  خدمات  بخش  این  از 
خدمات ارایه شده در این بخش به صورت رایگان برای 
بیماران انجام می شود. بیماران تنها داروهای خود را 

از هالل احمر دریافت می کنند.« 

امام جعفر  بیمارستان  در  آنکولوژی  بخش 
صادق)ع( 

آنکولوژی و تصویربرداری از دیگر بخش های مهم 
و فعال در این بیمارستان هستند. بخش آنکولوژی 
بیمارستان با 8 تخت فعال از مردادماه سال 1392 
خدمت رسانی به بیماران را آغاز کرد. اکنون این مرکز 
8 تخت سرپایی و 12 تخت بستری به بیماران مبتال 
به سرطان دارد. به گفته سلطانی این مرکز اکنون 
به عنوان یکی از قطب های سرطان در کشور مطرح 

است: »اکنون 50 بیمار مبتال به سرطان در این 
بیمارستان خدمات شیمی درمانی و دیگر خدمات 
را  اعزام  یا  و  جراحی  بستری،  جمله  از  موردنیاز 
به صورت رایگان دریافت می کنند و تنها داروهاي 

خود را از هالل احمر دریافت مي کنند.« 
او افزود: »بدخیمی های کولون و پستان، شایع ترین 
سرطان های موجود در بیماران گیرنده خدمت در 

این بیمارستان است.« 

امکانات آزمایشگاه به روز است
بخش  بیمارستان،  این  بخش های  از  دیگر  یکی 
بیمارستان  است.  آزمایشگاهی  و  تصویربرداری 
میان  در  بیمارستان هایی  از  صادق)ع(  امام جعفر 
بیمارستان های زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی البرز 
است که امکانات قابل قبولی در زمینه تجهیزات و 
آزمایشگاهی  »بخش  دارد:  آزمایشگاهی  امکانات 
دارای دستگاه پیشرفته اتوآناالیزر است. هم چنین 
امکان انجام انواع آزمایش های هورمونی، سرولوژی، 
بخش  دارد  را  میکروب شناسی  و  هماتولوژی 
تصویربرداری نیز از تجهیزات پیشرفت های چون 
سونوگرافی  و  اسالیس   16 سی تی اسکن  دستگاه 

داپلر بهره می برد.« 

در نیروهای خدماتی کمبود وجود دارد
این  از  هستند.  شاغل  نفر   313 مجموعه  این  در 
میان 44 نفر پزشک متخصص، 9 پزشک عمومی و 
پرستاری  گروه  در  هم چنین  هستند.  داروساز   2
و مامایی160 نفر و در گروه پشتیبانی و خدماتی 
نیز 98 نفر مشغول به خدمت رسانی هستند. رییس 
این مرکز درمانی با اشاره به کمبود نیرو در برخی 
از بخش ها گفت: »کمبود نیروی انسانی، به ویژه در 
حوزه خدماتی یکی از دغدغه های ما در بیمارستان 
امام جعفر صادق)ع(، است. برای فضایی با 11 هزار 
متر زیربنا، حداکثر 24 نفر نیروی خدماتی حضور 
دارند که این تعداد پاسخگوی نیاز ما نیست. ما با 
با  زمینه  این  در  البته  روبه روییم.  بیماربر  کمبود 
دانشگاه علوم پزشکی البرز صحبت شده است و آن ها 
قول همکاری داده اند. تأمین نیروی انسانی منجر 
به خدمت رسانی بهتر و باکیفیت تر به مردم خواهد 

شد.« 

باید به آمار مطلوب در حوزه جراحی رسید 
دارد که سه  اتاق عمل  درمانی چهار  مرکز  این 

اکنون 50 بیمار مبتال به سرطان در 
این بیمارستان خدمات شیمی درمانی 

و دیگر خدمات موردنیاز از جمله 
بستری، جراحی و یا اعزام را به صورت 

رایگان دریافت می کنند و تنها 
داروهاي خود را از هالل احمر 

دریافت مي کنند
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اتاق عمل آن فعال است. به صورت میانگین در 
انجام شده  عمل جراحی   345 ماهانه   96 سال 
است. البته به گفته دکتر سلطانی اتاق های عمل 
بیمارستان امام جعفر صادق)ع( با جود چهار اتاق 
عمل و 21 جراح، ظرفیت انجام حداقل 500 عمل 
در ماه را دارد که باید به این آمار نزدیک شوند: 
به  باتوجه  چشم پزشکی  بخش  در  نمونه  »برای 
جراحی  آمار  متخصص،  نیروی  و  تجهیزات 
قابل قبول نیست. رسیدن به آمار مطلوب جراحی 
از  چشم پزشکی  جمله  از  مختلف  حوزه های  در 
آن  به  دست یافتن  برای  که  است  دغدغه هایی 

درحال برنامه ریزی هستیم.« 
البرز  استان  ترومای غرب  مرکز  بیمارستان  این 
است. هم چنین به دلیل مجاورت با بزرگراه کرج–

قزوین به ویژه در فصل تابستان بیماران ترومایي 
مراجعه  بیمارستان  این  به  بسیاری  و مصدومان 
می کنند. به این علت جراحی مصدومان ترافیکی 
و تروما بخش مهمی از عمل های این بیمارستان 
ارتوپدی همین طور  را تشکیل می دهد. جراحی 
جراحی های مربوط به زنان، جراحی کاتاراکت در 
عمومی مانند  جراحی های  پزشکی،  چشم  حوزه 
جراحی آپاندیسیت، انواع فتق ها، جراحي کیسه 
از  گوارش  و جراحی سرطان های دستگاه  صفرا 
دیگر عمل های شایعی است که در این بیمارستان 

انجام می شود. 
گفت:  صادق)ع(،  امام جعفر  بیمارستان  رییس 
مانند  ضروری  تجهیزات  برخی  »اختصاص 
کمک  با  الپاراسکوپی  و  آندوسکوپی  سینوس 
برخی  انجام  برای  را  شرایط  می تواند  دانشگاه 
این  در  کند.  فراهم  تخصصی تر  جراحی های  از 
شرایط آمار جراحی ها نیز مطلوب تر خواهد شد.« 

اورژانس پررفت وآمد بیمارستان 
اورژانس، از بخش های پر رفت وآمد این بیمارستان 
است که در بلوک یک آن جا دارد. در سال 1396  
به  نفر   6993 تعداد  میانگین  صورت  به  ماهانه 
صورت سرپایی و 2148 نفر به صورت تحت نظر 
 14 اورژانس  در  کرده اند.  مراجعه  اورژانس  به 
تخت تحت نظر وجود دارد: »ارتقاي شاخص هاي 
تحول سالمت  از طرح  بیمارستاني که  اورژانس 
برآن تاکید فراوان شده است، از اهداف عملیاتي 

دایمي در بیمارستان است.« 

بخش اطفال
در بخش های عمومی این بیمارستان، تعداد 10 تخت 
به متخصصان اطفال برای بستری اطفال اختصاص 
داده شده است. در این بخش چهار متخصص اطفال 

به ارایه خدمت به بیماران می پردازند.

بیمـــارستـــان  امکـــانـــات  مهــم تــرین 
امام جعفرصادق)ع( 

بالگرد  باند  بیمارستان  جنوبی  محوطه  در 
استاندارد قرار دارد. وجود باند بالگرد در انتقال 
مراکز  به  انتقال  نیازمند  که  بدحالی  بیماران 
هم چنین  هستند،  یک  سطح  تخصصی  درمانی 
تصفیه خانه  دارد.  باالیی  کاربرد  تروما  بیماران 
اضطراری  برق  زباله،  امحای  دستگاه  فاضالب، 
از  5 روز ذخیره برقی و برخورداری  قابلیت  با 
تجهیزات اکسیژن ساز و ساکشن مرکزی از دیگر 
امکانات این بیمارستان است. هم چنین در این 
جراحی های  برای  سی آرم  دستگاه  بیمارستان 
چشم،  جراحی  برای  فیکو  دستگاه  ارتوپدی، 
 24 درون اندامی و خدمات  دستگاه سنگ شکن 

ساعته آمبوالنس وجود دارد.   
این که تجهیزات پزشکی  بیان  با  دکتر سلطانی 
این بیمارستان قابل قبول است، درباره کمبودها 
در این حوزه گفت: »برخی از تجهیزات در اتاق 
عمل مانند سینوس آندوسکوپی و الپاراسکوپی 
صحبت هایی  باشیم.  داشته  که  است  ضروری 
انجام  پزشکی  علوم  دانشگاه  با  رابطه  دراین 
خدمات  تجهیزات  این  تأمین  با  است.  شده 
ارایه  بیماران  به  بهینه تری  شیوه  به  تخصصی 

خواهد شد.« 

طرح تحول نظام سالمت و حمایت از قشر 
محروم جامعه 

رییس این مرکز درمانی با مثبت ارزیابی کردن طرح 
تحول نظام سالمت گفت: »خبرگان و صاحب نظرانی 
نیازهای  این طرح را پیاده سازی کردند قطعا  که 
کالن حوزه سالمت را دیده اند و آن را به مرحله اجرا 
رسانده اند. این یک طرح خوب در جهت حمایت 
از قشر محروم جامعه بود. با اجرای این طرح، از 
به  آن  اجرای  از  پیش  که  کمرشکنی  هزینه های 
خانواده ها تحمیل می شد جلوگیری شد و رضایت 

نسبی را در میان مردم ایجاد کرد.« 
به گفته او پیش از اجرای طرح 10 درصد از پزشکان 
این بیمارستان آن هم بیشتر در رشته های بیهوشی 
مقیم بودند اما اکنون، 40 درصد از پزشکان متخصص 
در  مقیم  پزشکان  حضور  »نتیجه  هستند:  مقیم 
هم چنین  معاینه ها،  به موقع  انجام  بیمارستان، 
تعیین  تکلیف به موقع بیماران اورژانسی بوده است. 
بیمارستان، پیش از اجرای طرح، پزشکان تمام وقت 
جغرافیایی نداشت اما اکنون 25 درصد از پزشکان 
خدمت  جغرافیایی  تمام وقت  به صورت  متخصص 

می کنند.« 

زایمان طبیعی رشد کرده است 
یکی از بسته های طرح تحول نظام سالمت، ترویج 
زایمان طبیعی است. بلوک زایمان این بیمارستان، 
دارای 4 اتاق فعال است. درگذشته 70 درصد از 
زایمان ها سزارین بوده است اما با اجرای طرح تحول 
نظام سالمت اکنون 77درصد از زایمان ها طبیعی 
و 33 درصد سزارین است. ساالنه بیش از 1500 
زایمان در بیمارستان انجام می شود: »بیمارستان 
امام جعفرصادق)ع( توانست با گذشت یک سال از 
اجرای طرح به میانگین خوب و قابل قبولی در زمینه 
زایمان طبیعی دست پیدا کند. این بیمارستان در 
زمینه ترویج زایمان طبیعی در سطح کشور مطرح 

شده است.« 
دکتر سلطانی زیرپوشش بیمه سالمت قرار گرفتن 
حداقل 9 میلیون نفر از جمعیت کشور در قالب طرح 
تحول نظام سالمت، تأمین تجهیزات، اقالم دارویی و 
مصرفی، کاهش هزینه های پرداختی و ارایه اقدامات 
تشخیصی و درمانی در داخل بیمارستان را از نتایج 
مثبت طرح تحول نظام سالمت خواند و افزود: »طرح 
تحول نظام سالمت باید حفظ شود. البته این طرح 
مانند هر طرح دیگری نقاط ضعفی هم دارد که قابل 

میانگین ماهانه 96میانگین ماهانه 95عنوان عملکردردیف

79 درصد73 درصددرصد اشغال تخت1

554712تعداد بیمار بستری در بخش ها2

3/4  روز3 روزمیانگین مدت زمان اقامت در بخش3

76676993تعداد مراجعان سرپایی به اورژانس4

23482148تعداد بیماران تحت نظر در اورژانس5

398345تعداد عمل های جراحی6

7458تعداد زایمان طبیعی7

4035تعداد زایمان سزارین8

61525821تعداد مراجعان به درمانگاه تخصصی9

69526592تعداد کل مراجعان به آزمایشگاه10

2501724580تعداد موارد انواع آزمایش ها11

18712938تعداد کل مراجعان به رادیولوژی12

261208تعداد سونوگرافی13

6531000تعداد سیتی اسکن14

111246تعداد آندوسکوپی15

109103تعداد نوار عصب و عضله16

6997تعداد موارد ارزیابی سالمت جنین17

118127تعداد شنوایی سنجی نوزاد18

420596تعداد دفعات دیالیز19

241270تعداد اکوکاردیوگرافی20

جدول آمار عملکرد مقایس های میانگین ماهانه در 9 ماهه نخست سال 95 و 96

جدول توزیع نیروی انسانی شاغل در بیمارستان امام جعفر صادق)ع(

تعدادعنوانردیف

44پزشک متخصص1

11پزشک عمومی و داروساز2

160پرستاری و مامایی3

98پشتیبانی و خدماتی4

313جمع کل5

اطالعات کلی بیمارستان امام جعفر صادق)ع(

23500 متر مربعمساحت کل زمین1

سه طبقهتعداد طبقات ساختمانی بلکوک یک2

دو طبقهتعداد طبقات ساختمانی بلکوک دو3

9400 متر مربعزیربنای بیمارستان4

100 تختتعداد تخت مصوب5

103 تختتعداد تخت فعال6

17 تختتعداد تخت ویژه7
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یکیازبخشهایاورژانسبیمارستانی،اتاقمعاینهاست.بیمارانسطح4و5تریاژپسازانجاممراحلتریاژبهیکیازاتاقمعاینه
بیماراندرحوزهسرپاییهدایتمیشوندتاپزشکپسازانجاممعاینهومصاحبهدستوراتپزشکیالزمبرایآنهاصادرکند.تعدادو
نوعایناتاقهایمعاینهبراساسسطحاورژانسبیمارستانتعیینمیشود.دراینشمارهدربارهاستاندارداتاقمعاینهمیخوانید.

اتاق های معاینه می شود. به گفته رییس این بیمارستان، پلی کلینیک 
ویژه با زیربنای 1800 متر ساخته خواهد شد. این 
ساختمان به عنوان بلوک سه بیمارستان یک مرکز 
درمانگاهی، پژوهشی، تحقیقاتی و آموزشی است که 
با ساخت آن درمانگاه تخصصی بیمارستان به آنجا 
منتقل می شود: »باتوجه به شیوع دیابت، تخصص 
کلینیک ویژه در زمینه انواع زخم ها خواهد بود و 
کارهای تحقیقاتی و پژوهشی نیز در این زمینه انجام 
خواهد شد. این مرکز حداکثر تا شش ماهه اول سال 

97 به بهره برداری خواهد رسید.« 

تخت های ویژه افزایش می یابد 
یکی دیگر از برنامه های ریاست بیمارستان برای سال 
97، افزایش تخت های ویژه آی سی یو و سی سی یو است: 
»در سال آینده تخت های بخش سی سی یو از هشت 
تخت به 10 تخت و بخش آی سی یو نیز از 10 تخت به 
17 تخت، میرسد. چرا که بخش ویژه یکی از مهم ترین 
نیازهای درمانی در استان است. گاهی بیماران برای 

انتقال به بخش های ویژه ساعت ها انتظار می کشند.« 

واگذار  بیمارستان  بخش های  از  برخی 
می شود 

کمبود متخصصان رادیولوژی در بخش های دولتی، 
مشکلی کشوری است که در این بیمارستان نیز به 
چشم می خورد. چرا که با توجه به اختالف تعرفه ها، 
متخصصان این حوزه تمایلی به خدمت در بخش 
دولتی ندارند. از این رو دکتر سلطانی برای فعال کردن 
این بخش در بیمارستان امام جعفر صادق)ع( در نظر 
دارد که در آیندهای نزدیک این بخش را به بخش 
خصوصی واگذار کند. هم چنین او درنظر دارد که 
بخش فیزیوتراپی را نیز با مشارکت بخش خصوصی در 
این بیمارستان فعال کند. چرا که خدمات فیزیوتراپی 
در این بیمارستان درحال حاضر به صورت بالینی به 

بیماران بستري ارایه می شود که کافی نیست. 

نوبت دهی تلفنی راه اندازی می شود 
به گفته دکتر سلطانی یکی از دشواری های مراجعان، 
حضور در بیمارستان برای دریافت نوبت است. از 
این رو یکی دیگر از برنامه ها برای توسعه بیمارستان 
ایجاد امکان نوبت دهی تلفنی است که در دست انجام 
است. توسعه خدمات تشخیصی مانند سنجش تراکم 
استخوان با تعرفه دولتی نیز از دیگر برنامه های او 

برای آینده است. 

وضعیتعنوانردیف

100تعداد تخت مصوب1

105تعداد تخت فعال2

34 تختبخش بستری جنرال مردان3

46 تختبخش بستری جنرال زنان4

5ICU10 تخت

6CCU8 تخت

10 تختدیالیز7

از چهار اتاق سه اتاق عمل فعال استاتاق عمل8

4 اتاق فعالبلوک زایمان9

14 تخت بزرگسال و 2 تخت اطفالبخش اورژانس10

سیتیاسکن 16 اسالیس، سونوگرافی و رادیوگرافی دیجیتالتصویربرداری11

اتوآناالیزر و امکان انواع آزمایشات هورمونی، آزمایشگاه تشخیص طبی12
سرولوژی، هماتولوژی و میکروب  شناسی

همه روزه به جز تعطیالت فعال استدرمانگاه تخصصی13

تمام روزهای هفته به صورت شبانه روزی فعال استداروخانه14

جدول اطالعات بخش ها و واحدهای مختلف بیمارستان

 تاریخچه  بیمارستان 

نیاز مردم شهر هشتگرد به بیمارستان و دریافت خدمات مطلوب بهداشتی و درمانی، موجب شد تا 
مسؤوالن وقت در سال 1372 به راه اندازی یک بیمارستان در این شهر، همت کنند. بنای نخستین 
بیمارستان این منطقه، در مرکز شهر هشتگرد قرار داشت. این بنا دارای یک فضای غیرتخصصی و با 
امکانات محدود بود. با ایجاد تغییراتی در فضای ساختمان، بیمارستان امام جعفر صادق)ع( راه اندازی 
شد. همزمان، مسؤوالن شهر هشتگرد زمین کنونی این بیمارستان در ضلع شرقی شهر هشتگرد را 
وقف کردند و عملیات ساخت وساز بیمارستان جدید با نظارت دفتر فنی دانشگاه علوم پزشکی ایران 
در سال 1381 آغاز شد. سرانجام در شهریورماه سال 1389، هم زمان با هفته دولت، بیمارستان جدید 
افتتاح شد و به بهره برداری رسید. فضای جدید و طراحی مناسب این مرکز، امکان ارایه خدمات مطلوب 
و مناسب به شهروندان این منطقه را فراهم کرده است. بیمارستان امام جعفر صادق)ع( یک بیمارستان 
خدمات  ارایه  بیمارستان  این  هدف  است.  ایران  علوم پزشکی  دانشگاه  تابعه  مرکزهای  از  عمومی  
تشخیصی و درمانی در رشته های مختلف تخصصی با کیفیت مطلوب و با محوریت رضایتمندی و 

اعتمادسازی است.

انکار نیست اما باتوجه به دستاوردهایی که برای 
مردم ایجاد کرده، طرح بسیار خوبی است.« 

او کمبود منابع مالی صندوق های بیمه را مهم ترین 
چالش این طرح خواند و گفت: »این کسری موجب 
شد که ما حداقل 12 ماه تاخیر در مطالبات را داشته 
باشیم. البته ناگفته نماند که دانشگاه علوم پزشکی 
و  پزشک  کارکنان  کارانه  پرداخت  زمینه  در  البرز 
به طوری  است.  بوده  پیشتاز  همواره  غیرپزشک 
که تا اسفند 95 مطالبات پزشکان و تا فروردین نیز 

مطالبات دیگر کارکنان، پرداخت شده است. امیدوارم 
برای حفظ طرح، چالش های موجود برداشته شود تا 
بر اساس استانداردهای جهانی بتوانیم حرفی برای 

گفتن داشته باشیم.« 

کلینیک ویژه دیابت و زخم ساخته می شود 
به همت دکتر کامکار از نیکوکاران استان و با مشارکت 
دانشگاه علوم پزشکی البرز به زودی پلی کلینیک ویژه 
بیمارستان امام جعفرصادق)ع( ساخته و راه اندازی 



6263  /www.sanatdarman.ir 

مقاله مقاله

سال هفتم / شماره 81 /  بهمن  1396 

در  اتاق ها  این  معاینه  اتاق  کارکرد  جهت  از 
معاینه  اتاق های  دسته  دو  به  بیمارستان 
معاینه  اتاق های  و  تخصصی(  عمومی )چند 
اتاق های  می شوند.  تقسیم بندی  تخصصی 
معاینات  انجام  برای  صرفا  تخصصی  معاینه 
می شوند  برنامه ریزی  تخصص  یک  خاص 

یا  زنان  معاینات  تخصصی  اتاق های  هم چون 
اطفال  یا  روان پزشکی  یا  بینی  و  و حلق  گوش 
در حالی که در اتاق های معاینه عمومی معاینات 
تخصصی های مختلف در داخل یک اتاق صورت 
می پذیرد. از این رو در ادامه به معرفی این دو 

دسته اتاق معاینه پرداخته خواهد شد.

اتاق معاینه عمومی
اتاق معاینه عمومی نیاز به تمهیدات خاص یک رشته 
پزشکی ندارد و با تجهیزات متعارف یک اتاق معاینه، 
برای انجام معاینه توسط گروه های مختلف پزشکی 
هم چون عمومی، داخلی، قلب، جراحی و مانند این ها 
از  اتاق  تعداد  برنامه ریزی  برای  می شود.  استفاده 

قسمتاول/بهروزمحمديپور

اتاق های معاینه
بیماران سطح 4 و 5 تریاژ پس از انجام مراحل تریاژ به یکی از اتاق معاینه بیماران در حوزه سرپایی هدایت می شوند تا پزشک پس از انجام معاینه و مصاحبه 
دستورهای پزشکی الزم برای آن ها صادر کند. تعداد و نوع این اتاق های معاینه بر اساس سطح اورژانس بیمارستان تعیین می شود. بیمارانی که به اتاق های 

معاینه وارد می شوند پس از انجام معاینه به یکی از هشت مورد زیر ارجاع می شوند: 1- برای تهیه دارو به داروخانه مراجعه می کنند.
2- برای انجام امور سرپایی به اتاق تزریقات، سرم تراپی یا نوار قلب هدایت می شوند.

3- به پزشک متخصص دیگری در درمانگاه ارجاع می شوند.
4- برای تشخیص دقیق تر به یکی از بخش های تشخیصی )تصویربرداری، آزمایشگاه، ... ( هدایت می شوند.

5- به اتاق گچ گیری هدایت می  شوند.
6- به اتاق عمل سرپایی ارجاع می شوند تا عملیات مربوطه صورت پذیرد.

7- به بخش بستری اورژانس ارجاع می شوند.
8- در صورت نیاز به جراحی به اتاق ها جراحی هدایت می شوند.

میزان پذیریش سالیانه اورژانس استفاده می شود بدین صورت که برای پذیرش 
اورژانس سالیانه تا سی هزار نفر یک اتاق معاینه عمومی و پذیرش بیش از سی هزار 
بیمار سالیانه حداقل دو اتاق معاینه عمومی در نظر گرفته می شود. هم چنین برای 
بیش از شصت هزار پذیرش از سه اتاق معاینه عمومی استفاده می شود. البته این 
تعداد اتاق باید بر اساس میزان بیمارپذیری اورژانس بیمارستان بر اساس آمار 
برای بیمارستان تعدیل شود که می تواند منجر به افزایش تعداد اتاق های معاینه 
عمومی شود. این اتاق باید به شیوه ای برنامه ریزی شود که ایجاد ازدحام در مسیر 
اورژانس نکند و هم چنین امکان دسترسی و عبور معلوالن به این اتاق به راحتی 
فراهم باشد. با توجه به نوع انجام معاینه در این اتاق، دسترسی به بیمار از یک طرف 
تخت کفایت می کند بنابراین در این اتاق امکان قراردهی تخت معاینه در کنار 
دیوار امکان پذیر است اما باید این نکته را نیز در نظر داشت که امکان ورود بیمار 
با ویلچیر یا برانکار به اتاق وجود دارد پس باید فضای کافی برای چرخش و ورود 
برانکار و انجام معاینه بیمار بر روی برانکار توسط پزشک در اتاق وجود داشته باشد.

در اطراف تخت معاینه باید پیش بینی حائل سبکی هم چون پرده یا پارتیشن برای 
حفظ حریم شخصی بیمار صورت پذیرد. 

برای رعایت اصول مدیریت عفونت بیمارستانی، پیش بینی روشویی در اتاق معاینه 
الزامی است. قسمتی از دیوار که روی آن روشویی نصب می شود باید قابلیت نظافت 
مناسب را تا شعاعی که احتمال پاشش قطرات آب وجود دارد داشته باشد. با توجه 
به تاثیرات مثبت حضور نور طبیعی در اتاق، در صورت پیش بینی پنجره برای اتاق 

باید به تمهیدات الزم در حفظ حریم شخصی بیمار نیز توجه شود.
تجهیزات زیر از جمله تجهیزات مورد نیاز در یک اتاق معاینه عمومی است:

تجهیزات محدوده معاینه: تخت معاینه، اتلت اکسیژن، اتلت خالء، فشارخون سنج، 
ساکشن دیواری، فلومتر و رطوبت زن، وسایل تشخیصی )اتوسکوپ، افتالموسکوپ(، 

چراغ معاینه دیواری، پرده دور تخت تجهیزات محدوده مبلمان اداری و مصاحبه: میز 
پزشک، صندلی پزشک، صندلی بیمار و همراه، نگاتوسکوپ، رایانه، ترازو قد و وزن

 اتاق های معاینه تخصصی
خاص  تخصص  یک  پزشکی  معاینه  انجام  برای  تخصصی  معاینه  اتاق های 
برنامه ریزی می شوند و در این اتاق ها نیاز به تجهیزات خاص معاینه تخصص 
مربوطه است. پیش بینی اتاق های معاینه تخصصی در بیمارستان بر اساس برنامه 
بالینی بیمارستان صورت می پذیرد اما به طورکلی اولویت اختصاص اتاق های 
معاینه تخصصی به ترتیب عبارتند از معاینه گوش وحلق وبینی، چشم )اتاق های 
معاینه گوش وحلق وبینی و چشم می توانند با یکدیگر ترکیب شوند(، اتاق معاینه 
زنان، اتاق معاینه روان پزشکی، اتاق معاینه کودکان، اتاق معاینه ارتوپدی ]معموال 
در اورژانس ترجیح بر این است که این اتاق در مجاورت اتاق گچ گیری حوزه 
فوریت باشد اما با توجه به برنامه بالینی بیمارستان امکان دارد در حوزه سرپایی 
نیز برنامه ریزی شود[ و اتاق معاینه دیگر تخصص ها. البته همان گونه که گفته شد 

اولولیت بندی تخصیص اتاق ها ارتباط مستقیم با برنامه بالینی بیمارستان دارد.

اتاق معاینه گوش وحلق وبینی - چشم
از آنجا که اورژانس بیمارستان ارایه دهنده خدمات فوق تخصصی نیست تجمیع 
تخصص های شبیه به یکدیگر در یک اتاق سبب استفاده بهینه از فضای اورژانس 
می شود و امکان ارایه خدمات تخصصی بیشتری را فراهم می آورد. در واقع پس از 
ارایه خدمات اولیه و گذر از وضعیت بحرانی ابتدایی، بیمار در صورت نیاز به خدمات 
تخصصی با سطح باالتر به بخش های تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان ارجاع 

داده می شود.
معاینه  فضای  پزشک،  فضای  و  ورودی  اصلی  قسمت  سه  شامل  اتاق  این 

گوش وحلق وبینی، فضای معاینه چشم پزشکی است.
در حوزه معاینه گوش وحلق وبینی از صندلی مخصوص معاینه، ترولی معاینه، 
اتلت اکسیژن، اتلت خالء، ساکشن دیواری و فلومتر استفاده می شود. تجهیزات 
حوزه چشم پزشکی عبارتند از چارت پرژکتور، اسلیت لمپ و تابوره که باید در 
جانمایی تجهیزات، احتمال انجام معاینات بیمار روی ویلچیر نیز در نظر گرفته 

0.70
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4.20

0.90

معاینه چشم

ENT معاینه

نمونه پالن اتاق معاینه عمومی

نمونه پالن اتاق معاینه گوش وحلق وبینی - چشم
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1- فضای تزریقات کامال خارج از فضای اورژانس 
طراحی شده است و محلی برای استقرار پرستار 
در این فضا دیده نمی شود و تفکیک مناسبی برای 

تزریقات خانم ها و آقایان انجام نشده است.
2- اتاق گچ گیری کوچک است و هم چنین انبار گچ 

برای این اتاق در نظر گرفته نشده است.
3-با توجه به احتمال استفاده بیماران از سرویس های 
بهداشتی و کوچک بودن فضای این سرویس ها، بهتر 

است درب این سرویس ها به بیرون باز شود.
4- فضای در نظر گرفته برای ارایه هم زمان خدمات، 

صندوق، پذیرش و تشکیل پرونده کوچک است.
5- فضای در نظر گرفته شده برای بایگانی بسیار 
کوچک و صرفا یک ردیف طبقه بندی با عرض کم 
فراهم خواهد کرد که عبورومرور داخل آن نیز به 

سختی صورت می پذیرد.
6- فضای اختصاص یافته برای هر تخت تحت نظر، 
کوچک تر از فضای استاندارد است و امکان چینش 

استاندارد تجهیزات در این فضا فراهم نیست. 

آسیب شناسی موردی یک اورژانس بیمارستانی

شود. هم چنین برای انجام معاینات چشم پزشکی به این نکته باید توجه شود که در 
هنگام معاینه احتماال نیاز به تاریک کردن فضای اتاق است بنابراین در صورتی که 
اتاق دارای پنجره  باشد باید از پرده مناسب برای تاریک شدن اتاق به میزان کافی 

در هنگام معاینات چشم پزشکی استفاده شود.

اتاق معاینه زنان
از جمله عواملی که سبب برنامه ریزی اتاق مجزا برای معاینه زنان می شود نیاز به 
حفظ حریم شخصی و فضای بیشتر برای جانمایی تخت ژنیکولوژی عالوه بر تخت 
معاینه است؛ بنابراین بهتر است این اتاق در فضایی کم ترددتر در نظر گرفته شود.

این اتاق برای حفظ حریم شخصی بیمار باید دارای دو فضای مستقل باشد؛ یک فضا 
شامل ورودی، فضای پزشک برای مشاوره، مصاحبه و شرح حال نویسی و حضور 
همراه است و فضای دوم، فضای معاینه ژنیکولوژی با تجهیزات مربوطه است. این 

دو فضا باید به شیوه ای هم چون قرارگیری در میان دو فضا از هم مستقل باشند.
در بخش ژنیکولوژی برای انجام معاینات یک تخت ژنیکولوژی با حداقل رعایت 
90 سانتیمتر فاصله از دو طرف تخت مورد استفاده قرار می گیرد. بهتر است جهت 
قرارگیری این تخت نسبت به محور ورودی به صورت زاویه دار ]در صورت امکان 
عمود[ باشد تا رعایت حریم خصوصی بیمار بهتر صورت پذیرد. تجهیزات این 
فضا عالوه بر تخت ژنیکولوژی شامل اتلت اکسیژن، اتلت خالء، ساکشن دیواری، 

فلومتر، ترالی معاینه، تابوره و چراغ معاینه می شوند.
در این اتاق به دلیل انجام معاینات ژنیکولوژی و هم چنین احتمال خونریزی مربوط 
به بیماری، باید یک سرویس بهداشتی اختصاصی با امکان دسترسی از داخل 

قسمت معاینه ژنیکولوژی در نظر گرفته شود.

اتاق معاینه روان پزشکی
امروزه عوامل متعدد و گوناگونی هم چون پیشرفت صنعت و فناوری سبب افزایش 
استرس ها و فشارهای روانی افراد جامعه شده است که این امر افزایش تعداد 
بیماران روانی را به همراه داشته است. هم چنین نبود برنامه صحیح و نبود شناخت 
کافی از بیماری ها و روش های پیشگیری و درمان آن، در افزایش این نوع بیماران 
موثر بوده است که در نهایت نیاز به خدمات سالمت روان را بیش تر از پیش کرده 
است. بیمارانی که از مشکالت حاد روحی و روانی رنج می برند، نیازهای خاص و 
اغلب پیچیده ای دارند که به فراخور وضعیت آن ها باید در مراکز درمانی امکانات 

و تسهیالت الزم در نظر گرفته شود. در حوزه سرپایی هدف از پیش بینی اتاق 
معاینه روان پزشکی، فراهم کردن یک فضای امن و آرام برای مصاحبه، معاینه و 
تثبیت شرایط روانی این نوع بیماران است. یادآور می شود افزون بر بیماران روانی، 
در برخی مواقع به دلیل حادثه ای ممکن است افراد سالمی دچار تنش یا حمله 
عصبی شوند که در برخی موارد در صورت صالح دید پرستار تریاژ، جهت مصاحبه 
و مشاوره به این اتاق ارجاع داده می شود. از جمله این افراد می توان به قربانیان 
تجاوز اشاره کرد. خدمات مربوط به بیماران با وضعیت وخیم تر در اتاق ایزوله 
روانی در حوزه فوریت ارایه می شود. اتاق معاینه روان پزشکی به طور معمول در 
بیمارستان هایی که دارای بخش بستری روان پزشکی است برنامه ریزی می شود. با 
توجه به وضعیت روحی بیماران این اتاق، بهتر است در محلی کم تردد و کم ازدحام 
پیش بینی شود، هم چنین دسترسی از ورودی سرپایی و تریاژ به این اتاق جهت 
انتقال سریع بیمار  به داخل اتاق و جلوگیری از تنش در فضای عمومی و دید مناسب 

از انتظامات باید مد نظر قرار گیرد.
از تجهیز این اتاق به لوازم غیرضروری و امکان دسترسی آسان بیمار به آن ها باید 
پرهیز شود و تمامی تجهیزات و وسایل مورد استفاده در این اتاق باید تا حد امکان 
به دیوار یا کف ثابت شوند تا امکان پرتاب یا حرکت آن ها وجود نداشته باشد و بیمار 
نتواند به خود یا دیگران آسیبی بزند. در صورت استفاده از رایانه و نمایشگر در این 
اتاق بهتر است این تجهیزات به شیوه ای در داخل میز کار گذاشته شوند تا امکان 
دسترسی بیمار به این تجهیزات وجود نداشته باشد. هم چنین بهتر است حداکثر 
ارتفاع نصب تجهیزات در این اتاق 1.8 باشد تا بیمار نتواند از این تجهیزات جهت 
حلق آویز کردن استفاده کند.  این اتاق برای حفظ امنیت افراد داخل آن بهتر است 
مجهز به دوربین مداربسته باشد تا امکان نظارت و پایش اتاق از طریق ایستگاه 
پرستاری فراهم باشد هم چنین امکان برقراری ارتباط میان این اتاق و ایستگاه 
پرستاری از طریق اینترکام باید برقرار باشد. به جهت تامین امنیت بیمار می توان 
کلید برق روشنایی را بیرون از اتاق تعبیه کرد تا امکان دسترسی به برق مستقیم 
برای بیمار وجود نداشته باشد. استفاده مستقیم از پرده در این اتاق ممنوع است 
و برای تامین حریم شخصی بیمار باید از پرده های کرکره بین دو جدار شیشه 
استفاده شود. امکان ایجاد قفل شدن اتاق از داخل، به هیچ وجه نباید تامین شود. 
هم چنین بهتر است خروجی اضطراری از پشت میز پزشک برای فرار در زمان 

بحران با امکان قفل شدن از بیرون این در فراهم باشد.
مرجع : استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن

خروجى اضطرارى براى 
فرار در زمان بحران

ــا امــکان قفــل شــدن از بیــرون و  ب
داراى پنجــره نظــارت بــر روى در 
از جنــس شیشــه نشــکن بــه طــورى 
کــه تنهــا از بیــرون بــه داخــل دیــد 

داشــته باشــد.
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7- فضای بستری ایزوله باید زیر نظارت مستقیم 
ایستگاه پرستاری باشد و در حال حاضر، تخت ایزوله 
دید مستقیم به ایستگاه پرستاری ندارد. هم چنین 

فضای این اتاق کوچک تر از استاندارد است.
8- عرض اتاق ویژه بسیار کمتر از استاندارد است و 
با وجود دو تخت در این اتاق امکان چرخش برانکار 

وجود ندارد.
9- بهتر بود فضای بستری اطفال با توجه به شرایط 
روحی کودکان که تاثیرگذاری و تاثیرپذیری زیادی 
از دیگر بیماران اورژانس دارند به صورت تفکیک شده 

از فضای باز بستری در نظر گرفته می شد.
10- در نظر گرفتن دارو و کار تمیز به عنوان بخشی 
از ایستگاه پرستاری مجاز نیست و  باید به صورت یک 

اتاق مستقل در نظر گرفته شود.
11- در بخش بستری  باید سرویس های بهداشتی به 
تفکیک آقایان، خانم ها و معلوالن در نظر گرفته شود 
که در حال حاضر تنها یک سرویس معلول وجود 

دارد.
داخل  از  کثیف  باید  کار  اتاق  به  دسترسی   -12

بخش صورت می گرفت عالوه بر این فضای این اتاق 
کوچک تر از ابعاد استاندارد است و امکان استقرار 

تجهیزات در این فضا فراهم نیست.
13- انبار تجهیزات در بخش دیده نمی شود. 

14- اتاق ایزوله روانی در نظر گرفته نشده است 
در حالی که بر اساس استانداردها وجود این اتاق 

الزامی است.
اورژانس،  ورودی  فضای  در  می شود  توصیه   -15

کانتر اطالعات نیز در نظر گرفته شود. 
16- اگر تعداد بیمار اورژانس بیش از 10،000 نفر در 

سال باشد، نیاز به طراحی داروخانه اورژانس است. 
17- مطابق با  استاندارد وزارت بهداشت درمان و 
آموزش پزشکی، طراحی یک حمام آلودگی زدایی/

ورود  بدو  در  اورژانس  بخش  در  آماده سازی 
الزامی است.

18-فضایی برای استراحت پزشک در نظر گرفته 
نشده است.

19- فضایی برای استراحت کارکنان در شب در نظر 
گرفته نشده است. 
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راهنام
دومین هامیش بهاره چشم پزشکی

نخستین هامیش رسارسی بیامری های تیرویید و سندرم متابولیک

منایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی کره 

منایشگاه بهداشت و درمان بین املللی تاشکند، ازبکستان

منایشگاه جهانگردی پزشکی عامن

منایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی اندونزی
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سومین کنگره بین المللی مداخالت پیچیده قلبی از بیست ودوم فروردین تا بیست وسوم فرودین ماه سال 97، از سوی 
مرکز تحقیقات قلب وعروق دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مجتمع فرهنگی و رفاهی دانشگاه شیراز برگزار می شود. 
سندرم حاد کرونری )ACS( کلسیفیه و سخت زخم، مداخله محیطی، کاروتید و مداخله داخل جمجمه، ضایعه 
انشعاب، بیماری قلبی مادرزادی، مداخله برای وریدها و عوارض در طول مراحل مداخله از محورهای سومین کنگره 

بین المللی مداخالت پیچیده قلبی است. 
www.intervention.sums.ac.ir

دومین کنگره بین المللی راهبرد های پیشگیری برای عفونت های مرتبط با مراقبت از بیمار، از سوی مرکز تحقیقات 
کنترل عفونت و بهداشت دست دانشگاه علوم پزشکی مشهد از بیست وهشتم تا سی ام فروردین ماه سال 97 در 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود. 
کنترل عفونت در بیمارستان و جامعه، واکسیناسیون و پیشگیری از بیماری ها، استفاده از آنتی بیوتیک ها دردرمان 
و پیشگیری از عفونت ها، مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها، عفونت های مربوط به مراقبت از بیمار، عفونت های زخم 
جراحی، عفونت های خونی، عفونت های مرتبط با تجهیزات پزشکی، عفونت در بیماران دارای نقص دستگاه ایمنی 
و روش های تشخیصی بیماری های عفونی از محورهای برگزاری کنگره بین المللی استراتژی های پیشگیری برای 

عفونت های مرتبط با مراقبت از بیمار است. 
www.cong-phcai2018.mums.ac.ir

دومین همایش بهاره چشم پزشکی از بیست و هشتم تا سی ویکم فروردین ماه سال 97 از سوی انجمن چشم پزشکی 
ایران در مرکز همایش های بین المللی رازی تهران برگزار می شود. 

همایش بهاره چشم پزشکی، باهدف ارایه جدید ترین دستاوردهای چشم پزشکی و با حضور متخصصان این حوزه 
برگزار می شود. سیزدهمین سمینار ساالنه گروه چشم و مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 
دوازدهمین سمینار ساالنه چالش های چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، همایش گروه جراحان پالستیک 
و ترمیمی چشم ایران، پنجمین سمینار ساالنه گروه جراحان قرنیه و عیوب انکساری ایران، سمینار سالیانه 
علمی گلوکوم و هشتمین همایش ساالنه تحقیقات چشم پزشکی و علوم بینایی ایران )IRAVO( هم زمان با این 

همایش برگزار می شود.
www.springophthalmologymeeting.ir

سومین کنگره بین المللی مداخالت پیچیده قلبی 
22 تا 23 فرودین 

دومین کنگره بین المللی راهبرد های پیشگیری برای 
عفونت های مرتبط با مراقبت از بیمار

2۸ تا 30 فروردین

دومین همایش بهاره چشم پزشکی 
2۸ تا 31 فروردین

دومین همایش بین المللی التهاب سیستم عصبی از بیست وهشتم تا سی ام فروردین ماه سال 97 از سوی دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد در محل این دانشگاه برگزار می شود.

التهاب عصبی و دژنراسیون عصبی، التهاب عصبی و دمیلیناسیون، ترمیم و بازسازی، سلول بنیادی و تنظیم کننده 
دستگاه ایمنی عصبی، التهاب عصبی در بیماری های عصبی، التهاب عصبی، پاتوفیزیولوژی، مدیریت و درمان، 
التهاب عصبی و تصویربرداری عصبی، سازوکار های التهاب عصبی، شیوه های نوین در التهاب عصبی و التهاب عصبی 

و توان بخشی از محورهای برگزاری همایش بین المللی التهاب دستگاه عصبی است. 
www.medcongress.ir

دومین همایش بین المللی التهاب سیستم عصبی 
2۸ تا 30 فروردین

نخستین همایش سراسری بیماری های تیرویید و سندرم متابولیک از بیست و نهم تا سی و یکم فروردین ماه سال 
97 از سوی مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی مشهد در هتل پردیسان مشهد برگزار 
می شود.  دیابت و پره دیابت، چاقی و سندروم متابولیک، اختالالت لیپید، بیماری های تیرویید، تازه های کانسر 

تیرویید از محورهای برگزاری همایش سراسری بیماری های تیرویید و سندرم متابولیک است. 
www.cong-mstd.mums.ac.ir

نخستین همایش سراسری بیماری های تیرویید و 
سندرم متابولیک

29 تا 31 فروردین

یازدهمین کنگره ساالنه کولورکتال دانشگاه علوم پزشکی شیراز سی ام تا سی ویکم فروردین ماه امسال از سوی مرکز 
تحقیقات کولورکتال دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مجتمع والیت شیراز برگزار می شود. 

یازدهمین کنگره ساالنه کولورکتال دانشگاه علوم پزشکی شیراز با موضوع تومورهای کولورکتال برگزار می شود. 
متخصصان جراحی، داخلی، رادیوآنکولوژی، رادیولوژیست ها، پاتولوژیست ها، ژنتیک، آنکوسرجری، پزشکان 

عمومی و پرستاران گروه های هدف این کنگره هستند.
www.crrc.sums.ac.ir

یازدهمین کنگره ساالنه کولورکتال دانشگاه علوم 
پزشکی شیراز
30 تا 31 فروردین

نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی کره از 17 تا 20 آوریل 2018 )28 تا 31 فروردین( در گویانگ، کره جنوبی 
برگزار می شود. این رویداد که یک رویداد رسمی و تاییدشده با بیش از ده سال تجربه است، بزرگ ترین نمایشگاه 
زیست فناوری، شیمی و فیزیک در کره است. هم چنین این رویداد مکانی برای نمایش تجهیزات آزمایشگاهی 
برای بخش شیمی، بیوشیمی و هم چنین تجهیزات دارویی و آرایشی و نانوفناوری است. کوریا لب 2018 تضمین 

می کند که برای بازاریابی شرکت کنندگان برنامه ریزی کند و سهم بازار آن ها را در کره و آسیا توسعه دهد. 

www.korealab.org

نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی کره 
KoreaLab 2018       / 2۸ تا 31 فروردین
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نمایشگاه و همایش مدیکانکس، بزرگ ترین نمایشگاه بهداشت و درمان آفریقای شمالی است و سکویی برای 
متخصصان این حوزه برای مالقات دیگر رقیبان و انجام تجارت است.

این نمایشگاه از 14 تا 16 آوریل 2018 )25 تا 27 فروردین(، در مرکز جهانی نمایشگاه قاهره برگزار می شود 
و 4000 نفر از حرفه ایی های حوزه بهداشت و درمان در آن شرکت خواهند داشت و 155 تولیدکننده و 

خدمات دهنده  حوزه بهداشت و درمان هم حضور خواهند داشت. 
در کنار نمایشگاه، همایش ها و کارگاه های آموزشی معتبر سی ام ای)CME( نیز برای متخصصان حوزه پزشکی 
برگزار می شود. هم چنین نخستین دوره نمایشگاه مدلب )Medlab( آفریقای شمالی هم که مختص تجهیزات 

آزمایشگاهی است در کنار این نمایشگاه برگزار می شود. 
www.mediconex-exhibition.com

دهمین نمایشگاه آیمد )IDEM 2018( از 13 تا 15 آوریل 2018 )24 تا 26 فروردین( در سنگاپور برگزار می شود. 
در این دوره که یک رویداد نمایشگاه اختصاصی دندان پزشکی است؛ در کنار آن کنفرانس دندان پزشکی هم 
برگزار می شود. آیمد سنگاپور از سال 2000 و هر دو سال یک بار به عنوان یک رویداد دندان پزشکی در منطقه 
آسیا برگزار می شود. محل برگزاری نمایشگاه مرکز جهانی نمایشگاه و همایش سنگاپور است. این نمایشگاه 
محل مناسبی برای دندان پزشکان و متخصصان صنعت دندانپزشکی است تا بتوانند با آخرین فناوری های این 

حوزه آشنا شوند.
www.idem-singapore.com

نمایشگاه مدیکانکس
Mediconex 2018       / 25 تا 27 فروردین

نمایشگاه آیمد سنگاپور
IDEM 2018       / 24 تا 26 فروردین

نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی اندونزی یک رویداد 3 روزه است که از چهارم تا ششم آوریل 2018 )15 تا 
17 فروردین( در مرکز همایش جاکارتا، اندونزی برگزار می شود. این رویداد محصوالت آزمایشگاهی، تجهیزات 
تحلیلی علمی را به نمایش می گذارد و هم چنین همایش هایی در این زمینه هم خواهد داشت. این رویداد سکویی 

برای تولیدکننده های تجهیزات آزمایشگاهی است تا بتوانند محصوالت خود را به نمایش بپذارند. 
www.lab-indo.com

نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی اندونزی
 LabIndonesia 2018       / 15 تا 17 فروردین

نمایشگاه مدتک از 17 تا 19 آوریل 2018 )28 تا 30 فروردین(، در اشتوتگارت آلمان، سکوی خوبی برای فناوری 
پزشکی است که رویدادهای اساسی را در صنعت فناوری پزشکی به نمایش می گذارد. این رویداد هم چنین محل 
خوبی برای فرصت های تجاری و شرکت های نوپا برای ارایه محصوالت و نوآوری های شان و نشان دادن آن به 
سرمایه گذاران است. مدتک اروپا، شرکت های تجهیزات پزشکی را گردهم می آورد تا ایده های خود را به اشتراک 
بگذارند و با شرکای خود دیدار کنند و محصوالت و خدمات جدید را از تمام بخش های تولیدی ببینند تا بتوانند 
نسل آینده تجهیزات پزشکی را بیافرینند. مانند هر سال، محل نمایشگاه در اشتوتگارت آلمان است. تمرکز اصلی 

مدتک روی درمان  و فناوری هوشمند است. 
www.medteceurope.com

نمایشگاه مدتک آلمان
Medtec 2018      / 2۸ تا 30 فروردین

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی بهداشت و درمان ازبکستان که از 18 تا 20 آوریل 2018 )29 تا 31 
فروردین( در تاشکند برگزار می شود. این رویداد در بیست سال گذشته، اصلی ترین نمایشگاه پزشکی ازبکستان 
است و محلی برای متخصصان حوزه بهداشت و درمان، تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی 

و دانشمندان و پزشکان است تا با یکدیگر دیدار کنند و به بحث و تبادل نظر بپردازند. 
www.advantour.com

نمایشگاه بهداشت و درمان بین المللی تاشکند، ازبکستان
 29 تا 31 فروردین

نمایشگاه و همایش آیم تک IMTEC( 2018( عمان یک رویداد سالیانه است که از 24 تا 26 آوریل 2018 )4 تا 
6 اردیبهشت(، پیشرفت های حوزه بهداشت و درمان عمان را به نمایش می گذارد. این نمایشگاه تمام حوزه های 
صنعت سالمت و درمان را در برمی گیرد و محلی برای نمایش محصوالت و تجهیزات درمانی است. این نمایشگاه 
یک سکوی جهانی است برای گروه های بیمارستانی، سازمان های مسافرتی پزشکی تا حضور جهانی و سهام بازار 

خود  را در این صنعت در حال رشد باال ببرند. 
www.advantour.com

نمایشگاه جهانگردی پزشکی عمان
IMTEC 2018 / 4 تا 6 اردیبهشت

 )AOSPINE( ششمین کنفرانس بین المللی انجمن چشم پزشکی عراق با همکاری انجمن چشم پزشکی اسپانیا
و جامعه جهانی تروما )AOTRAUMA( عراق در هتل بابیلون بغداد برگزار می شود. در کنار این نمایشگاه یک 
برنامه علمی هم برگزار می شود که روی آخرین به روزرسانی ها و روش ها تمرکز می کند. جراحان چشم پزشکی از 
سراسر دنیا گرد هم می آیند تا تجربه های خود را در قالب مقاالت، سمپوزیون و کارگاه های آموزشی به اشتراک 

بگذارند. 
www.ioa-conference2018.com

ششمین کنفرانس بین المللی انجمن چشم پزشکی عراق
25 تا 27 آوریل 201۸، بغداد، عراق / 5 تا 7 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
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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

               یک شركت معتبر تجهیزات پزشکی، جهت تکمیل كادر فروش و ماركتینگ 
خود از واجدین شرایط ذیل دعوت به همکاري مي نماید:

1- آشنایي كامل به زبان انگلیسي و كامپیوتر
2- حداقل 2 سال سابقه كار مرتبط

3- حداقل مدرك لیسانس در رشته مهندسي پزشکي یا رشته هاي وابسته

employment@dahiteb.net ارسال رزومه به 

                 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
از واجدین شرایط ذیل در سمت مدیر آموزش و  گروه ماوراي فنون 

توسعه دعوت به همکاري مي نماید:
فارغ التحصیالن دانشگاه، داراي حداقل 5سال سابقه كار مرتبط، ترجیحا 
 ،Office  به انگلیسي، مسلط  زبان  به  مسلط   ،MBA داراي مدرك
اجرایي  پروژه  چند  همزمان  مدیریت  قابلیت  ایزو،  قوانین  با  آشنایي 
متفاوت، توانایي مدیریت و برگزاري دوره هاي اجرایي و گردهمایي هاي 

علمي و عملي درون سازماني و برون سازماني
عالقمندان مي 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، پالك 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

               یکي از معتبرترین مجموعه علمي و تخصصي و به نام در حوزه
"            "تجهیزات پزشکي" از افراد متعهد و متخصص به صورت تمام وقت با 

شرایط دعوت به همکاري مي نماید.

- زبان انگلیسي از نمره IELTS 7  به باال یا معادل آن
- دانش آموخته كارشناسي ارشد و دكتري با رتبه عالي 

رشته و تخصص هاي مهندسي پزشکي ،MBA & DBA، حقوق با تجربه كاري موثر 
در محاكم، متخصص تحلیل و پردازش داده ها ، گرافیست حرفه ایی آشنا به دیجیتال 
ماركتینگ ، دستیار ارشد مدیر عامل ، كارشناس ارشد منابع انساني ،حسابداری صنعتی 
و تعیین بهای تمام شده، مدیریت، حسابداري ،صنایع، مهندس كامپیوتر كلیه گرایش ها

office مهارت كامل و حرفه ایي - 

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 علمي گرفته خواهد شد.

info.medicaldevice@gmail.com

شرکت پارس دیدگان
      

  جهت تكميل پرسنل خود در بخشهاي ذيل از ميان
 عالقه مندان به صورت تمام يا پاره وقت دعوت به همكاري مي نمايد. 

1- منشي اداري                                            2- کارشناس فروش  
3- کارشناس خدمات پس از فروش           4- کمك حسابدار

 info@parsdidegan.com لطفا رزومه کاری خود را به آدرس الكترونيكی 
ارسال و يا به  شماره فكس 22858002 ارسال نماييد.

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


