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شماره 1371 30 دی 1397

گالیه مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت

بهداشت  پزشکی وزارت  تجهیزات  مدیرکل 
باید  پزشکی  تجهیزات  حوزه  اینکه  بیان  با 
به صورت مستقل دیده شود، گفت: »ساختار 
این حوزه هنوز زیرمجموعه سازمان غذا و دارو 
بوده و نیاز است به صورت مستقل و جزو ارکان 
وزارتخانه دیده شود؛ بنابراین حوزه تجهیزات 

پزشکی و دارو باید از هم تفکیک شوند.«
به گزارش سپید، رضا مسائلی با بیان اینکه در 
سال گذشته میزان صادرات تجهیزات پزشکی 
جاری  سال  در  دالر  میلیون   ۲۴0 به   ۲۴ از 
 ۲۴ اینکه  »برای  افزود:  است،  یافته  افزایش 
میلیون دالر تبدیل به ۲۴0 میلیون دالر شود 
پشتوانه رسانه ای خیلی الزم و مهم است و 
ما در این راستا اهداف مهمی داریم که نیاز 
است رسانه ها با انگاره سازی مثبت در این 

زمینه ما را یاری کنند.«

تولید ۲۸۰ هزار قلم تجهیزات در 
داخل

وی عدم دسترسی به منابع اطالعاتی آنالین، 
مراجع  متناقض  و  متعدد  مصوبات  قابل اتکا،  و  دقیق 
تصمیم گیری و سیاست گذاری، عدم تعیین سیاست های 
به  درمانی  مراکز  بدهی   ،9۸ سال  در  ارزی  کالن 
قابل توجه  افزایش  پزشکی،  تجهیزات  تأمین کنندگان 
ساختار  سنخیت  عدم  و  پزشکی  تجهیزات  قیمت 
سازمانی با مسئولیت های محوله در ستاد و دانشگاه ها 
را از مهم ترین چالش های پیش روی حوزه تجهیزات 

پزشکی دانست.
مسائلی با بیان اینکه از ۵00 هزار نوع محصول تجهیزات 
پزشکی در دنیا ۲۸0 هزار قلم آن در کشورمان تولید 
داخلی شده و به ثبت رسیده است، گفت: »ثبت ۲۸0 
هزار قلم در ایران نشانه تنوع و گستردگی حوزه تجهیزات 
پزشکی است.« وی با یادآوری اینکه بر اساس قانون 
وظیفه نظارت و مجوز ورود، ساخت و تولید تجهیزات 
پزشکی با وزارت بهداشت است، افزود: »اندازه بازار 
تجهیزات پزشکی ایران اعم از تولید و واردات کمتر از 
یک درصد بازار دنیا است و اگر قرار باشد از تولیدکنندگان 
حمایت کنیم باید آنها در فضای رقابتی قرار گرفته و 
به صادرات توجه داشته باشند.« مسائلی اجباری کردن 
را  بین المللی تجهیزات پزشکی(  )استانداردهای   CE
از اقدامات بسیار مهم حوزه خود دانست و گفت: »در 
سال 97 انقالبی در نظام تنظیم تجهیزات پزشکی رخ 
داد به گونه ای که نظام کنترل کیفی ما مبتنی بر اتحادیه 
اتحادیه  باید در  اروپا بوده و مقرراتی که تولیدکننده 

اروپا رعایت کند و نشان CE دریافت می کند را باید 
همکاری  برای  مهم  این  و  کند  رعایت  نیز  ایران  در 
دو طرف ایرانی و کشورهای اروپایی بسیار ارزشمند 
است و ما زیرساخت های قابل اتکای آن را از لحاظ 
علمی و فنی فراهم کرده ایم.« وی ادامه داد: »یکی از 
ما  استانداردهای  که  است  این  حوزه  این  مشکالت 
مبتنی بر استانداردهای جهانی نیست، اما ما برای رفع 
این مشکل CE را اجباری کردیم و به دنبال آن فشار 
بسیار زیادی به تولیدکننده وارد شد اما نتیجه بخش بود 
و تولیدکنندگان به مرحله صادرات تولیدات خود به 
»برای  یادآور شد:  دیگر کشورها رسیده اند.« مسائلی 
کاهش این فشارها پیگیری هایی را از طریق معاونت 
علمی ریاست جمهوری و صندوق های سرمایه گذاری 
در حوزه صنعت داشتیم و نسبت به ارائه وام کم بهره و 
بالعوض به تولیدکنندگان اقدام و درواقع زیرساخت 
ایجاد CE را تقویت کردیم.« مدیرکل امور تجهیزات و 
ملزومات پزشکی افزود: »اجباری کردن CE در شرایط 
فعلی و با توجه به تحریم ها بسیار مشکل بود، اما بر 
این باور هستیم که باید به پیشرفت کشور کمک کرد و 
نباید اجازه داد در فعالیت های کشور خللی ایجاد شود؛ 
البته آمار و اطالعات موجود هم بیانگر این است که 
تولیدکنندگان در این چارچوب حرکت کرده اند. ضمنًا 
اگر شرکتی تاکنون نسبت به دریافت CE اقدام نکرده 
آن را تعطیل نکردیم بلکه از آنها تعهد گرفته ایم تا در 

مدت معینی نسبت به اخذ این استاندارد اقدام کنند.«
مسائلی با یادآوری افزایش مشاوران تولید در سال جاری، 
گفت: »افرادی را تعیین و شرکت هایی را تعریف کردیم و 
وظیفه این شرکت ها ارائه مشاوره به تولیدکنندگان است 
که به آنها در زمینه خط تولید و نحوه سرمایه گذاری 
در این زمینه مشاوره و راهنمایی های مناسب را برای 

دریافت )ISO(  ارائه می کنند.«

رشد 9 درصدی بازار تجهیزات
وزارت  پزشکی  ملزومات  و  تجهیزات  امور  مدیرکل 
بهداشت نرخ رشد بازار تجهیزات پزشکی را 9.1 درصد 
دانست و گفت: »این رشد بیانگر وجود ظرفیت های 
باال و نیروهای متخصص و جوان در کشور است؛ 30 
درصد تجهیزات پزشکی تولید داخل است و این امر 
حکایت از جذابیت این صنعت برای سرمایه گذاران دارد.«
از کلمه تجهیزات  اینکه همیشه پس  از  انتقاد  با  وی 
پزشکی عناوینی مانند قاچاق، تقلبی، بی کیفیت، رانت 
و سوءاستفاده و تاریخ  مصرف گذشته انگاره سازی شده 
و مخاطب به دنبال شنیدن چنین کلماتی است، گفت: 
»درحالی که این حوزه نیاز بسیار زیادی به انگاره سازی 
مثبت دارد و پس از کلمه تجهیزات باید عناوینی مانند 
فناوری، مهندسی جوان، نخبگان، توانمندی و صادرات 
انگاره سازی شود و نقش رسانه در این رابطه بسیار 

تأثیرگذار است.«

مسائلی با تأکید بر اینکه تولیدات تجهیزات 
پزشکی در مقایسه با 10 سال گذشته غیرقابل 
مقایسه است، تصریح کرد: »در اصفهان دستگاه 
شتاب دهنده خطی درمان داریم که این دستگاه 
تنها در کشورهایی مانند آمریکا، سوئد و چین 
ساخته و تولید می شود. قبل از انقالب تنها یک 
کارخانه تجهیزات پزشکی داشتیم اما در حال 
حاضر تولید تجهیزات پزشکی با رشد فراوانی در 
حال پیشرفت بوده و هزاران تولیدکننده داخلی، 
شرکت های دانش بنیان و متخصصان جوان و 
دانشمند کشورمان در این بخش فعال هستند.«

فعالیت بیش از ۱۰۰۰ شرکت تولیدی
مسائلی با یادآوری فعالیت بیش از 1000 شرکت 
تولید تجهیزات پزشکی در کشور، گفت: »این در 
حالی است که تنها 9۴ شرکت تولیدکننده دارو 
در کشور داریم. شرکت های تجهیزات پزشکی 
صد در صد خصوصی هستند و ارتباطات آنها 
بسیار شکننده بوده و برای تأمین منابع، تالش 
در  فعالیت  فضای  درواقع  و  می کنند  زیادی 
حوزه تجهیزات نسبت به دارو بسیار شفاف تر است.«

وزارت  پزشکی  ملزومات  و  تجهیزات  امور  مدیرکل 
بهداشت با بیان اینکه بخشی از مواد اولیه شرکت های 
داخلی وارداتی است، گفت: »تمامی مواد اولیه وسایل 
استریل در ایران تولید می شود البته در سال جاری به 
سمت تولید مواد اولیه ایمپلنت ها نیز حرکت کرده ایم.«

مسائلی افزود: »بی شک باید برای سال آینده آمادگی 
به  زیادی  بدهی  درمانی  مراکز  باشیم؛  داشته  را  الزم 
شرکت های تجهیزات پزشکی دارند که انتظار می رود 
اجازه  مقام معظم رهبری  که  یورویی  میلیون  با ۵00 
برداشت آن را از صندوق توسعه ملی داده اند بتوان طی 
دو هفته آینده این مشکل را حل کرد، افزایش قیمت 
تجهیزات پزشکی به واسطه مصوبات، هزینه سالمت را 

به طور فراوان ای افزایش خواهد داد.«
وزارت  پزشکی  ملزومات  و  تجهیزات  امور  مدیرکل 
باید  پزشکی  تجهیزات  حوزه  اینکه  بیان  با  بهداشت 
به صورت مستقل دیده شود، گفت: »ساختار ما هنوز 
نیاز است به صورت  زیرمجموعه غذا و دارو بوده و 
مستقل و جزو ارکان وزارتخانه دیده شود که برای تحقق 
این مهم رسانه ها و نمایندگان مجلس می توانند بسیار 
تأثیرگذار باشند؛ بنابراین حوزه تجهیزات پزشکی و دارو 
باید از هم تفکیک شوند. دارو صنعت مهمی است و 
زیرساخت های  و  اما ظرفیت ها  دارد  را  جایگاه خود 

حوزه تجهیزات پزشکی نیز باید به درستی معرفی شود.«

اخبــار

درخواست عضو اتاق بازرگانی تهران
 از سازمان غذا و دارو

شرکت استفاده کننده از 
ذرت حیوانی را معرفی کنید
 یک عضو اتاق بازرگانی تهران خواستار معرفی شرکت تولیدکننده 

اسنک پف کرده با استفاده از ذرت دامی شد.
 به گزارش سپید به نقل از ایسنا، علی شریعتی  با اشاره به 
لزوم اطالع رسانی شفاف درباره اینگونه تخلفات در راستای 
جلوگیری از آسیب به سایر تولیدکنندگان، اظهار کرد: »سال 
گذشته نیز انتشار اخباری مبنی بر استفاده از روغن پالم در 
لبنیات باعث حذف ماست از سفره های مردم شد، درحالی که 
کارگران  و  تولیدکنندگان  سایر  به  آسیب  باعث  شرایط  این 

می شود و نتیجه  آن تنها ضربه به صنعت است.«
وی با اشاره به اینکه طبق گفته سازمان غذا و دارو قرار بود 
تا پانزدهم دی ماه اسامی کارخانه های متخلف در تولید اسنک 
پف کرده حیوانی اعالم شود، گفت: »اکنون 10 روز از موعد 
مقرر گذشته اما این اسامی هنوز منتشر نشده؛ این درحالی که 
با  برخورد  روند  نام،  درباره  شفاف  اطالع رسانی  که  است 
مسئوالن  نظر  زیر  مجدد  بازگشایی  و  متخلف  کارخانه های 
واحدهای  برای  بعدی  مشکالت  بروز  از  می تواند  ذی ربط؛ 

تولیدی دیگر جلوگیری کند.«
شریعتی خاطرنشان کرد: »مسئولیت تخلف صورت گرفته در 
واحدهای تولیدی بر عهده کارفرما، مسئول فنی یا کسی است 
که امرکننده خرید ذرت دامی به جای ذرت انسانی به عنوان 

ماده اولیه تولید اسنک پف کرده، بوده است.«
این عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه این تخلف جنبه 
اسنک  »تولید  کرد:  اظهار  دارد،  اقتصادی  جنبه  و  بهداشتی 
پف کرده با استفاده از ذرت دامی یکی از معلول های سیاست 
ارز  دامی  نهاده های  واردات  برای  است، چراکه  ارزی  غلط 
ارزان تر  بسیار  آن  از  استفاده  و  شده  داده  اختصاص  دولتی 

تمام می شود.«

مدیرکل امور فرآورده های آرایشی 
سازمان غذا و دارو عنوان کرد

برنامه حمایتی ویژه از 
فرآورده های تولید داخل

مدیرکل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و 
دارو از برنامه ویژه این اداره کل به منظور حمایت از تولید 

داخل و مقابله با کاالی قاچاق خبر داد.
اداره  برنامه  به  اشاره  با  بهفر  عبدالعظیم  سپید،  گزارش  به 
فراورده های آرایشی و بهداشتی برای حمایت از کاالی ایرانی 
و تولید ملی، اظهار کرد: »این برنامه به منظور صیانت از سالمت 
مردم؛ با همکاری معاونت های غذا و داروی سراسر کشور، 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و با هدف مقابله با عرضه و 

فروش کاالهای قاچاق در سطح بازار اجرا می شود.«
وی افزود: »این برنامه و برنامه های آموزشی و فرهنگی، مضرات 
و خطرات خرید و استفاده از کاالهای قاچاق و تقلبی را یادآور 
می شود تا مردم ضمن آگاهی از مخاطرات آن، به کاهش حجم 

تقاضای قاچاق منجر شود.«
بنابر اعالم روابط عمومی سازمان غذا و دارو، بهفر با تأکید 
بدون  بهداشتی  و  آرایشی  کاالهای  قاچاق  کاهش  اینکه  بر 
مشارکت عمومی مردم امکان پذیر نیست، عنوان کرد: »در حال 
برنامه ریزی های گسترده ای برای جذب حداکثری مشارکت 

مردم در این راستا هستیم.«
کرد:  اضافه  بهداشتی  و  آرایشی  فرآورده های  امور  مدیرکل 
»عالوه بر جلب همکاری عموم مردم در این برنامه ویژه، در 
نظر داریم تا از ظرفیت های مناسب انجمن های صنفی تولید 
کاالهای  قاچاق  داریم  عقیده  بهره مند شویم.  نیز  واردات  و 
آرایشی عالوه بر آسیب رساندن به تولید ملی و لطمه زدن 
به اقتصاد واردکنندگان قانونی، تهدیدی برای سالمت مردم 

محسوب می شود.«
وی خاطرنشان کرد: »مردم باید بدانند برای جلوگیری از خطرات 
و آسیب های احتمالی کاالهای قاچاق و تقلبی این محصوالت 
را تنها از داروخانه و فروشگاه های معتبر خریداری و اصالت 

کاالی خریداری شده را از سامانه TTAC استعالم کنند.«

حوزه تجهیزات و دارو باید از هم تفکیک شود

مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در واکنش 
اولیه دارویی  از مواد  تولید برخی  بر توقف  مبنی  به گزارش هایی 
از سوی برخی شرکت ها از کلیه شرکت های تولیدکننده مواد اولیه 
به  دارویی و ملزومات بسته بندی خواست که در صورت تصمیم 
عدم تولید هر یک از مواد اولیه در شرکت مربوطه، موضوع طی 
نامه رسمی از 3 ماه قبل به این اداره کل اعالم و از بروز هرگونه 

کمبود دارویی جلوگیری شود.
به گزارش سپید، در اطالعیه مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل 
سازمان غذا و دارو به مدیران شرکت های تولیدکننده مواد اولیه دارویی 
و ملزومات بسته بندی که در اختیار ایسنا قرار گرفت، آمده است: »با 
توجه به بررسی های به عمل آمده و گزارش های واصله، اخیراً برخی از 
شرکت های تولیدکننده مواد اولیه دارویی بدون هیچ گونه اطالع رسانی 

قبلی، تولید برخی از مواد اولیه خود را متوقف نموده که  
این امر در شرایط فعلی منجر به کمبودهای شدید در بازار 
دارویی کشور و عدم امکان تأمین به موقع دارو می گردد.
لذا بدین وسیله اعالم می دارد در صورت تصمیم به عدم 
است  مقتضی  آن شرکت،  اولیه  مواد  از  یک  هر  تولید 
موضوع طی نامه رسمی از 3 ماه قبل به این اداره کل اعالم 
تا امکان تأمین به موقع آن توسط شرکت های داروسازی 

فراهم گردد.
بدیهی است در صورت عدم اطالع رسانی به موقع، عواقب 
ناشی از کمبود دارو در کشور بر عهده آن شرکت بوده 
مقررات  کتاب  از  نظر  مورد  اولیه  ماده  نام  همچنین  و 

صادرات و واردات حذف خواهد شد.

اولتیماتوم مدیر کل داروی سازمان غذا و دارو به شرکت های دارویی

توقف تولید مواد اولیه باید از ۳ ماه قبل اعالم شود

رئیس سازمان غذا و دارو از کمبود ۲1 قلم دارو در کشور خبر داد 
و گفت: »در زمینه داروی بیماران خاص و عمومی در دهه فجر ۴0 

داروی جدید به بهره برداری می رسد.«
به گزارش سپید به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی در مورد داروهای 
جدید بیماران گفت: »در زمینه های مختلف دارویی اعم از داروی بیماران 
خاص و عمومی در دهه فجر، ۴0 داروی جدید به بهره برداری می رسد.«

اقداماتی در دست  نیز  وی ادامه داد: »همچنین در بحث مواد اولیه 
اقدام  با این  انجام است به طوری که در بخش های مختلف دارویی، 
سعی خواهیم کرد در بحث داروهای خارجی که در بازار بوده، کاهش 

قیمتی محسوسی ایجاد شود.«
تا 30  داروهای عمومی  »در  تأکید کرد:  دارو  رئیس سازمان غذا و 
قیمت  بیماران خاص حداقل ۴0 درصد کاهش  داروهای  درصد و 

 ۶0 به  قیمت  کاهش  این  موارد،  برخی  در  البته  که  داشت  خواهیم 
درصد نیز می رسد.«

»قطعًا تحریم ها  اظهار داشت:  دارویی  پیرصالحی درباره کمبودهای 
مشکالتی ایجاد می کند به طوری که در حال حاضر با کمبود ۲1 قلم 
کشور  دارویی  دست اندرکاران صنعت  تمام  اما  هستیم  مواجه  دارو 

تالش می کنند تا کمترین اختالف ایجاد شود.«
کمبود  کمترین  تا  می کنیم  را  تالشمان  تمام  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دارویی را در کشور داشته باشیم، گفت: »سعی می کنیم تا هم دارو 
باشد و هم با قیمت مناسب عرضه شود اما در برخی شرایط ترجیح 
می دهیم مقداری قیمت  را اصالح کنیم تا بتوانیم آن دارو را در بازار 
عرضه کنیم. در چنین شرایطی شاید کمی قیمت ها تغییر کند اما قطعًا 

به قیمت خارجی نخواهیم رسید.«

رئیس سازمان غذا و دارو خبر داد

رونمایی از ۴۰ داروی جدید در دهه فجر


