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راهکار رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی برای آششفته بازار تجهیزات؛ 

بازار تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی از 
وضعیت آشفته ای به خصوص در سطح 
طوری  به  می برد  رنج  بیمارستانی  غیر 
مطب ها،  در  تخلف  موارد  بیشترین  که 

کلینیک ها و...، رخ می دهد.
برخی  مهر،  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
پزشکی  تجهیزات  حوزه  کارشناسان  از 
در  بهداشت  وزارت  بار  که  معتقدند 
عرضه  و  توزیع  روند  بر  نظارت  حوزه 
است  سنگین  بسیار  پزشکی  تجهیزات 
که  آنطور  نمی تواند  وزارتخانه  این  و 
تجهیزات  و  ملزومات  بازار  بایدوشاید 
پزشکی و دندانپزشکی را رصد کند. این 
در حالی است که بیشترین موارد تخلف 
و ورود کاالهای پزشکی تقلبی و قاچاق، 
بیمارستانی  در سطح مراکز درمانی غیر 
کشور مشاهده می شود. جایی که وزارت 
بهداشت، از نیروی انسانی کارشناس این 
برخوردار  مراکز  این  رصد  برای  حوزه 

نیست.
تازه ترین مورد تخلف در بازار تجهیزات 
پزشکی کشور شناسایی سه میلیارد تومان 
ایمپلنت تقلبی بوده است. این در حالی 

باعث شده که  بازار  این  تنوع  است که گستردگی و 
وزارت بهداشت نتواند آن طور که باید، نظارت جدی 
داشته  پزشکی  محصوالت  عرضه  و  توزیع  روند  بر 
در  نظارت  وضعیت  می شود  گفته  که  هرچند  باشد. 
سطح بیمارستان های وزارت بهداشت مطلوب است و 
احتمال ورود تجهیزات پزشکی تقلبی و قاچاق به این 
اینکه سایر  اما  بیمارستان ها در حد صفر است؛  قبیل 
مراکز درمانی مثل بیمارستان های خصوصی، مطب ها، 
کلینیک ها، پاراکلینیک ها، دندانپزشکی ها، آزمایشگاه ها، 
مراکز تصویربرداری پزشکی و...، چگونه باید نظارت 
و رصد شوند، سؤالی است که پاسخ روشنی برای آن 
موارد  بیشترین  که  است  حالی  در  این  ندارد.  وجود 

تخلف در این قبیل مراکز درمانی رخ می دهد.
کشف سه میلیارد تومان ایمپلنت تقلبی در حالی صورت 
گرفته است که دست اندرکاران حوزه تجهیزات پزشکی 
نمی تواند  بهداشت  وزارت  که  باورند  این  بر  کشور، 

به خوبی  را  پزشکی  تجهیزات  بازار  رصد  مسئولیت 
این  به  دادن  سامان  برای  می بایست  و  عهده دار شود 
بازار، به بخش خصوصی اعتماد کرد. در همین حال، 
مودت همایی سرپرست اداره نظارت و بازرسی تجهیزات 
و ملزومات پزشکی، به این نکته تأکید کرد که شناسایی 
متولیان پخش و توزیع اقالم پزشکی غیرمجاز در سطح 
کشور، در برنامه فوریتی اداره نظارت و بازرسی اداره کل 
تجهیزات و ملزومات پزشکی با همکاری دانشگاه های 

علوم پزشکی قرار دارد.
انجمن  هیئت مدیره  رئیس  مسلمی،  احمد  مقابل  در 
صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور مشکل بازار 
تجهیزات پزشکی کشور را ناشی از بار سنگین وزارت 
بهداشت در این بازار دانست و گفت: »با توجه به اینکه 
تنوع تجهیزات پزشکی خیلی زیاد است، جمع وجور 
کردن این بازار با این شرایطی که بر آن حاکم است، 

کار سختی است.«

وی در خصوص نحوه توزیع و نظارت تجهیزات پزشکی 
در کشور، افزود: »در حوزه تجهیزات پزشکی حدود ۴ 
تا 5 هزار شرکت با 220 هزار نوع وسیله پزشکی وجود 
دارد که به راحتی نمی توان بر نحوه توزیع آنها نظارت 
کرد؛ زیرا دانشگاه علوم پزشکی یک استان با داشتن 
چند بیمارستان تحت پوشش و همچنین وجود تعداد 
زیادی کلینیک ها، مطب ها، مراکز تصویربرداری پزشکی، 
آزمایشگاه های پزشکی، دندانپزشکی ها، فروشگاه های 
این  تمامی  رصد  امکان  و...،  پزشکی  وسایل  عرضه 

مراکز را ندارد.«
مسلمی با عنوان این مطلب که برای نظارت بر بازار 
تجهیزات پزشکی نیاز به نیروی انسانی زیادی هست 
که وزارت بهداشت توان تأمین آن را ندارد، گفت: »مگر 
می شود که وزارت بهداشت هم تأمین کننده هم ناظر 
کیفی هم توزیع کننده و هم تعیین کننده قیمت باشد و 
بتواند بر تمامی این بخش ها نظارت داشته باشد. قطعًا 

چنین کاری سخت و دشوار بوده و به 
نظر می رسد که بار وزارت بهداشت در 
بخش تجهیزات پزشکی باید سبک شود.«
وی ادامه داد: »وزارت بهداشت آنقدر 
نیروی انسانی کارشناس در این حوزه 
کلینیک ها،  به  را  آنها  بتواند  که  ندارد 
این  بتوانند  تا  بفرستد  و...،  مطب ها 
تجهیزات را رصد کنند. لذا پایش و کنترل 
بازار تجهیزات پزشکی باید واگذار شود.«
مسلمی با عنوان این مطلب که وضعیت 
در  پزشکی  تجهیزات  رصد  و  نظارت 
است،  خوب  دولتی  بیمارستان های 
که  گفت  می توان  اطمینان  »با  گفت: 
ورود تجهیزات پزشکی تقلبی و قاچاق 
تا حدود  بیمارستان ها  از  دسته  این  به 
زیادی غیرممکن است، اما این وضعیت 
مطب ها  خصوصی،  بیمارستان های  در 
می توان  و  می کند  فرق  کلینیک ها،  و 
پزشکی  وسایل  ورود  احتمال  گفت 
بیشتر  مراکز،  این  به  قاچاق  و  تقلبی 
است؛ زیرا با وجود چند هزار کلینیک 
و مطب، آزمایشگاه، مراکز رادیولوژی، 
دندانپزشکی و...، وزارت بهداشت قدرت 

مانور بر این مراکز را ندارد.«
بهروز بنیادی عضو کمیسیون بهداشت مجلس در واکنش 
توزیع و عرضه تجهیزات  بازار  نابسامان  به وضعیت 
پزشکی در کشور، گفت: »اگر شبکه توزیع اقالم تجهیزات 
پزشکی و دندانپزشکی به صورت رسمی و تحت نظارت 
وزارت بهداشت ایجاد شود و رصد کاالها در زنجیره 
توزیع از ابتدا تا انتها شکل گیرد، بدون تردید می توان 

جلوی بسیاری از سوءاستفاده ها را گرفت.«
وی افزود: »پس از اینکه یک سری شرکت ها، کاالهای 
مصرفی دندانپزشکی و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی 
را با مجوز و نظارت وزارت بهداشت تولید یا وارد 
کردند، متأسفانه وزارت بهداشت نمی تواند فاصله میان 
تأمین کننده تا بازار و تا مصرف کننده نهایی را دنبال کند 
و نمی داند که در این فاصله چه اتفاقی رخ می دهد، 
فاقد  چراکه حوزه تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی، 

یک شبکه توزیع رسمی، شفاف و قابل رصد است.«

اخبــار

رئیس اداره مراقبت مرکز  بیماری های واگیر:

ممنوعیت تزریق واکسن آنفلوآنزا 
برای افراد بزرگسال کذب است

رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت در خصوص ممنوعیت تزریق واکسن آنفلوآنزا برای 
افرادی  »تنها  دنیا، گفت:  مناطق  از  برخی  در  بزرگسال  افراد 
نمی توانند  دارند  واکسن حساسیت  تزریق  یا  به تخم مرغ  که 

واکسن آنفلوانزا تزریق کنند.«
باشگاه  با  گفت وگو  در  عرفانی  حسین  سپید،  گزارش  به 
خبرنگاران جوان، اظهار کرد: »تنها افرادی که به ماده غذایی 
تخم مرغ آلرژی شدید دارند یا بدنشان نسبت به تزریق واکسن 
حساس است نمی توانند واکسن آنفلوانزا تزریق کنند، در غیر 
این صورت تزریق واکسن آنفلوانزا هیچ گونه مشکلی برای 

افراد ایجاد نمی کند.«
وی ادامه داد: »واکسن آنفلوآنزا برای جمعیت زیر ۶ ماه نباید 
تزریق شود و غیر این، تمام افراد حتی گروه های هدف و زنان 
باردار می توانند واکسن آنفلوآنزا را تزریق کنند.« رئیس اداره 
مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت تأکید 
کرد: »به طور کلی افرادی که مبتال به بیماری های زمینه ای یا 
واکسن  توصیه می شود  آنها  به  بیماران هستند  با  مواجهه  در 
افراد ضرورتی  اما برای سایر  آنفلوآنزا را حتمًا تزریق کنند، 

جهت تزریق این واکسن وجود ندارد.«
عرفانی گفت: »ممنوعیت تزریق واکسن آنفلوآنزا ویژه افراد 
زمینه  در  منعی  هیچ  و  نیست  درست  به هیچ وجه  بزرگسال 
ندارد.«  وجود  بزرگسال  افراد  برای  آنفلوآنزا  واکسن  تزریق 
آمریکا  مردم  30 درصد  »در حال حاضر  کرد:  یادآوری  وی 
اساس دستورالعمل  بر  و  تزریق می کنند  را  آنفلوآنزا  واکسن 
سازمان بهداشت جهانی، کشور ها باید هر سال میزان پوشش 
از  بیشتری  تعداد  تا  دهند  افزایش  را  آنفلوآنزا  واکسیناسیون 

جمعیت خود را تحت پوشش این نوع واکسن قرار دهند.«
رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
قلبی،  مزمن  بیماران  باردار،  زنان  که  »وقتی  افزود:  بهداشت 
بیماران ریوی، کلیوی، کبدی و افراد مبتال به عارضه های عصبی 
که واکسن آنفلوآنزا را تزریق می کنند، نشان می دهد که این 

واکسن هیچ مشکلی برای افراد بزرگسال ایجاد نمی کند.«

رئیس مرکز بیماری های واگیر وزارت بهداشت:

داروی ایرانی آنفلوآنزا
 استاندارد و اثربخش است

بهداشت  وزارت  واگیردار  بیماری های  مدیریت  مرکز  رئیس 
داروی داخلی آنفلوآنزا را استاندارد و اثربخش دانست.

ایلنا، در  با  به گزارش سپید، محمدمهدی گویا در گفت وگو 
عدد  هزار   ۷00( آنفلوآنزا  داخلی  داروهای  کیفیت  با  رابطه 
کپسول »اسلتامیویر«( که به چرخه توزیع دارویی کشور وارد 
شده اند، گفت: »این دارو از نگاه مرکز بیماری های واگیردار 
وزارت بهداشت، جزو تأثیربخش ترین داروهای درمان آنفلوآنزا 

محسوب می شود.«
آنفلوآنزا چه مدت  داروی  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  گویا 
است که در چرخه تولید داخلی قرار دارد و آیا این دارو مرحله 
ارزیابی تأثیربخشی و تشخیص عوارض جانبی را گذرانده است؟ 
گفت: »ما این دارو را طی سال ها ی گذشته تولید می کرده ایم. 
هم  و  است  مؤثر  دارو  که  بوده  آن  نشان  گر  بالینی  تجربیات 
استاندارد خوبی دارد. تا زمانی که ارزیابی های مذکور صورت 
نگیرد، سازمان غذا و دارو اجازه ورود هیچ داروئی را به بازار 
نخواهد داد و ما از تأثیربخشی این دارو بسیار راضی بودیم.«
 وی در پاسخ به این پرسش که اگر چنین داروی مؤثری در 
به  پیش تر  بهداشت  وزارت  چرا  است،  می شده  تولید  کشور 
واردات دارو اقدام می کرده است؟ گفت: »واردات داروهای 
خارجی به دلیل مشکالت تولید اسلتامی ویر وارد می شد، زیرا 
تولیدکنندگان دارویی ما برای واردات مواد اولیه دارو مشکل 
داشتند. ما به علت تحریم ها نمی توانستیم مواد اولیه این دارو 
با  تحریم ها  دلیل  به  دارو  این  تولید  بنابراین  کنیم؛  وارد  را 

وقفه مواجه شد.«
رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیردار وزارت بهداشت در 
پاسخ به این پرسش که آیا مشکالت کمبود دارویی با ورود 
این دارو به چرخه توزیع کشور حل خواهد شد؟  گفت: »ما 

پیش از این هم مشکل کمبود دارو نداشتیم.«
وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا تولیدات داخلی 
شامل واکسن های ضد آنفلوآنزا هم می شوند یا تنها داروهای 
درمانی آنفلوآنزا هستند؟ گفت: »تولید اسلتامی ویر تنها مربوط 
تولیدات  شامل واکسن های ضد  آنفلوآنزا است و  به درمان 

آنفلوآنزا نمی شود.«
آنفلوآنزا  بیماری  به  ابتالیان  از  آمار  به آخرین  گویا همچنین 
تعداد  آذرماه  شانزدهم  الی  نهم  روز  »از  گفت:  و  کرد  اشاره 
بیماری به مراکز درمانی  این  8333 نفر از هموطنان به دلیل 
مراجعه کردند که نیمی از بیماران به دلیل شدت بیماری تنفسی 
بیش از دو روز بستری شدند و سپس ترخیص شدند. در هفته 

گذشته 25 نفر مرگ ومیر ناشی از بیماری آنفلوآنزا نیز داشتیم.«

پایش  و کنترل بازار باید واگذار شود

رئیس سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هالل احمر 
با اشاره به مشکالتی که تحریم ها بر سر راه واردات 
دارو از سوی هالل احمر ایجاد کرده است، گفت: 
مالی  نقل وانتقاالت  برای  را  مشخصی  کانال  »اگر 
دارو و تجهیزات پزشکی فراهم کنند، طبیعتًا منجر 

به رفاه حال بیماران می شود.«
با  گفت وگو  در  صفاریه  حسن  سپید،  گزارش  به 
تدارکات  سازمان  فعالیت های  به  اشاره  با  ایسنا، 
تجهیزات  حوزه  در  هالل احمر  جمعیت  پزشکی 
پزشکی و دارو، گفت: »در حوزه تجهیزات پزشکی 
استراتژیک ترین کاالی  ما فیلتر صافی همودیالیز است 
که چند روز گذشته و بعد از مدتی توقف، مجدداً 
خط تولیدش راه اندازی شد. از طرفی پرتعدادترین 
محصول تولیدی مان هم سرنگ است که هر دو این 
محصوالت را می توانیم بیش از میزان تولید فعلی مان 

تولید و عرضه کنیم.«
وی با بیان اینکه برای تولید سرنگ بر اساس یک 

برنامه کشوری سهمیه تولید مشخصی به ما اعالم شده و میزان تولید 
فیلترهای همودیالیز را بازار مصرف تعیین می کند، افزود: »در عین 
حال کاماًل هماهنگ با سیاست های سازمان غذا و دارو فعالیت هایمان 
را انجام می دهیم. به نحوی که سیاست گذار سازمان غذا و دارو است. 
در حال حاضر حدود 50 درصد از سهم فیلترهای همودیالیز در بازار 
را سازمان تدارکات جمعیت هالل احمر تأمین می کند. همچنین ساالنه 
2.5 میلیون فیلتر صافی همودیالیز را با تکنولوژی آلمان تولید می کنیم.«
صفاریه با اشاره به تحریم های آمریکا علیه کشورمان و مشکالتی که 
در حوزه واردات دارو و تجهیزات پزشکی برای جمعیت هالل احمر 

ایجاد کرده است، افزود: »در حال حاضر یکی از مهم ترین چالش هایمان 
نقل وانتقال پول به تأمین کننده و تولیدکننده خارجی است.« وی تأکید 
کرد: »طبیعتًا تحریم ها بر روی ارائه خدمات و واردات دارو و تجهیزات 
پزشکی ما تأثیر گذاشته است. اگر بتوان برای سوئیف یا نقل وانتقال 
پول فکری کرد و کانال مشخصی را برای دارو و تجهیزات پزشکی 

فراهم کنند، طبیعتًا منجر به رفاه حال بیماران می شود.«
رئیس سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هالل احمر درباره نحوه تأمین 
اعتبارات در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی هالل احمر، با بیان اینکه 
سازمان تدارکات پزشکی در حوزه اعتباری خودکفاست، گفت: »البته 

طبیعتًا زمانی که چالش هایی در عرصه تولید ایجاد 
شود، نیازمند کمک هستیم. در حال حاضر نیازمند 
یک وام هستیم که استانداری البرز موافقت کرده 
که 30 میلیارد تومان وام به ما اختصاص دهند و 
می توانیم در خرید مواد اولیه با دست باز عمل کنیم 
و سپس از محل سود کارخانه این وام را باز پس 
می دهیم. در عین حال سازمان تدارکات پزشکی در 
تأمین اعتباراتش  خودکفا است و نه از دولت و نه 
از جمعیت هالل احمر بودجه ای دریافت نمی کند. 
ما اعتبار مورد نیازمان را از حاشیه سود که به عنوان 
سود تجارت دارویی  برمی داریم، تأمین می کنیم.« 
صفاریه به اشاره به فعالیت های سازمان تدارکات 
»این  گفت:  نیز  دارو  تأمین  حوزه  در  پزشکی 
سازمان هم در حوزه تولید دارو و هم در واردات 
آن فعالیت هایی را انجام می دهد. به طوری که 91 
محصول دارویی را تولید می کنیم. استراتژیک ترین 
محصوالت دارویی تولیدی  ما لترزول برای درمان 
سرطان سینه، فیناستراید برای درمان بزرگی خوش خیم پروستات 
در مردان و سوالمر برای بیماران کلیوی است. در حوزه وارداتی ها 
داخل  در  کشور  دارویی  نیاز  از  درصد   9۷ اینکه  به  توجه  با  هم 
تولید می شود،  تعداد اقالم وارداتی مان زیاد نیست و برخی اقالم 
های تکنولوژی را وارد می کنیم. البته با توجه به درخواست سازمان 
غذا و دارو هم کار واردات دارو را انجام می دهیم؛ یعنی سازمان غذا 
و دارو کمبودها را اعالم و ما برحسب درخواست آن ها نسبت به 
واردات اقدام می کنیم. در عین حال یکسری از داروها هم تک نسخه ای 

است و وارد می شود.«

رئیس سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هالل احمر عنوان کرد؛

چالش سوئیفت برای تسهیل در واردات دارو

دالر  میلیارد  نیم  و  سه  »ساالنه حدود  گفت:  مرکزی  بانک  رئیس کل 
ارز ۴200 تومانی به واردات دارو و تجهیزات پزشکی تعلق می گیرد.«
با اشاره به اهمیت و روند رو به  به گزارش سپید، عبدالناصر همتی 
رشد شرکت های دانش بنیان و استارتی در اقتصاد کشور، اظهار داشت: 
»خوشبختانه در هشت ماه سال 98 میزان تسهیالتی که به شرکت های 

ابتدای  از  و  کرده  52 درصد رشد  در حدود  گرفته  تعلق  دانش بنیان 
سال تاکنون نیز نزدیک به ۷0 هزار میلیارد ریال تسهیالت در اختیار 

این شرکت ها قرار گرفته است.«
 ۴200 ارز  تنها  میلیارد دالر  نیم  3 و  داد: »ساالنه حدود  ادامه  همتی 
البته  و  می گیرد  تعلق  پزشکی  تجهیزات  و  دارو  واردات  به  تومانی 

عالوه بر این میزان، وارداتی نیز با سایر ارزها و منفک از ارز ۴200 
وی  می شود.«  انجام  پزشکی  تجهیزات  و  دارو  حوزه  در  نیز  تومان 
دانش بنیان  امر چنانچه شرکت های  این  به  توجه  »با  کرد:  خاطرنشان 
وابستگی  کاهش  در  مؤثری  پیشرفت  کنند،  واردات کمک  کاهش  به 

ما به ارز اتفاق می افتد.«

رئیس کل بانک مرکزی:

ساالنه ۳.۵ میلیارد دالر ارز دولتی به واردات دارو اختصاص داده می شود


