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توزیع اقالم بهداشتی در داروخانه ها
یوسفی درخصوص اینکه چرا این تولیدات و واردات 
از طریق داروخانه ها به دست مردم نمی رسد، گفت: 
»علت اینکه این اقالم به داخل داروخانه ها نرفت، 
همین فاصله  بین نیاز و تولید و تامین بود. اشاره 
کردم که ما درحال حرکت به این سمت هستیم 
که این تامین به درستی انجام شود و فکر می کنم 
به محض اینکه نیاز بیمارستان ها و مراکز دولتی و 
مراکزی که بستری کننده بیماران کرونا هستند به نقطه 
مورد نظر برسد، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ماسک ها را وارد گیشه کند و نیاز مصارف مردم را 

از طرق داروخانه ها مرتفع خواهد کرد.«
وی افزود:  »توزیع اقالم بهداشتی در داروخانه ها 
به عهده سازمان غذاودارو است که مسلما خود 
این دوستان پاسخگوی این مسئله هستند ولی در 
جلسه ای که من هم دیروز حضور داشتم، برنامه ریزی 
انجام شده که در همین چند روز آینده این توزیع 
انجام شود. البته درمورد محلول های شوینده ازقبل 
هم توزیع انجام شده و این اقالم تقریبا در دسترس 
هست و درمورد ماسک هم ان شاله در چند روز 

آینده این کار انجام خواهد شد.«

سرنوشت اقالم مکشوفه
رئیس هیات امنای ارزی در ادمه این نشست خبری 
مجازی اظهار داشت: »از همان ابتدا که قوه قضائیه و 
سازمان تعزیرات درخصوص بحث کشفیات ورود 
کردند، همه مکشوفات خود را در اختیار دانشگاه های 
علوم پزشکی همان استان قرار می دادند و در استان 
تهران هم در یک فاصله زمانی کوتاهی در اختیار 
هیات امنای ارزی و بعد در اختیار دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی که فرماندهی عملیات کل استان 
تهران را دکتر زالی برعهده داشت قرار می دادند. 
آمار همه اینها هم توسط تعزیرات اعالم شد هم 
دریافتی هایش توسط ما و دانشگاه شهید بهشتی 
در استان تهران و در استان های دیگر هم توسط 
دانشگاه های علوم پزشکی آن استان مشخص است 
و برای مصارف بیمارستانی آن استان مورد استفاده 
قرار گرفته است. پس از مدتی به کمک دوستان 
وزارتی و امنیتی ما روند مخفی سازی این اقالم در 
یک نقطه ای متوقف شد و االن دیگر کسی جرأت 

اینکه بخواهد چنین کارهایی انجام دهد ندارد.«

تجهیز 1200 تخت آی سی یو تا پایان 
اردیبهشت

مهدی یوسفی در بخش دیگری از سخنان خود 
گفت: »بنده اطالع دارم که در حوزه نظام پزشکی 
طی جلساتی که با دبیرخانه ستاد ملی مقابله با کرونا 
انجام شده، برنامه ریزی هایی انجام شده است که اقالم 
حفاظتی را برای مراکز خصوصی ازجمله مطب ها 
و درمانگاه ها تهیه کنند که به صورت متمرکز در 

اختیارشان قرار گیرد.«
وی در بحث تولید تجهیزات بخش های مراقبت 
ویژه هم اظهار داشت: »درخصوص بحث تولیدات، 
در حال حاضر دوستان معاونت درمان در حال 
برنامه ریزی برای یک حرکت راهبردی یک سال آینده 
هسند. چون الگوی اپیدمیولوژیک بیماری روزبه روز 
درحال رصد شدن است و قبال این بیماری سابقه 
نداشته است، پیش بینی ۴ هزار تخت آی سی یو شده 
است و بنابر دستوری که به هیات امنای صرفه جویی 
ارزی داده شده است تا پایان سال ۴ هزار تخت 

آی سی یوی دیگر باید تجهیز شود و قسمتی از 
تخت های عادی هم به تخت های آی سی یو تبدیل 
شود که ما هم مشغول برنامه ریزی برای مقدمات تامین 
اینها هستیم. ولی برای کوتاه مدت که تا اردبیهشت 
هست، تعداد اقالمی که درخواست کرده اند را با 
همین طراز تولید داخل تامین می کنیم که بالغ بر 
1۲00 تخت آی سی یو و دستگاه ونتیالتور است 
که تولیدکنندگان ما همت کرده اند و واحدهای 
عادی خودشان را تعطیل کرده اند و به صورت سه 
شیفت مشغول کار هستند و تولید ونتیالتوری که 
روزانه تقریبا 5 تا 6 دستگاه انجام می شد، امروز 
به ۴0 دستگاه در روز رسیده است که این حرکت 
جهشی خوبی است و با اینکه بقیه کشورهای دنیا 
به خاطر تامین نیازهای کشور خودشان صادرات 
ونتیالتور به دیگر کشورها را متوقف کرده اند، ما 
هم براساس همین افزایش طراز تولیدی که در 
تولیدکنندگانمان دیدیم، به این نتیجه رسیدیم که 
نیاز آنچنان مبرمی به واردات نخواهیم داشت و این 
1۲00 تخت به امید خدا تا پایان اردیبهشت ماه سعی 

می کنیم از لحاظ تجهیزات مهیا کنیم.«

جزئیات تولید ماسک و ونتیالتور
رئیس هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه 
بیماران با بیان اینکه بر اساس میزان و شاخص بستری 
کشور تقریبا به میزان یک میلیون تا یک میلیون و 
۲00 هزار ماسک ساده و حدود 100 هزار ماسک 
N95 در مراکز بیمارستانی نیاز داریم، گفت: »در 
ابتدا نسبت تولید و تامین یک به 5 بود ولی االن 
درحال سر به سر شدن هستیم که این مسئله به علت 
افزایش طراز تولید است که اتفاق افتاده است. چون 
بسیار از کارخانجات شیفت های خود را افزایش 
داده اند و بسیار از شرکت ها هم دستگاه های تولید 
ماسک ساختند و االن درحال تولید هستند. یکی 
از شرکت هایی که خودش دستگاه تولید ماسک 
را تولید کرد و از شرکت های دانش بنیان اصفهان 
است، تولید ماسکی نداشتند چون اساسا کارشان 
تولید دستگاه های های تک بود. همین ها امروز که 
ما با آنها قرارداد بستیم، حددا 300 هزار ماسک به 
ظرفیت ماسک کشور اضافه کردند و تعهد کرده اند 
که در هفته های آینده این رقم را به یک میلیون قطعه 
برسانند. بنابراین ما امروز می توانیم بگوییم که نیاز 

ماسک ساده سه الیه کشورمان باتوجه به تولیدی 
که داریم در مراکز درمانی سربه سر شده است.«

وی اضافه کرد: »درمورد ماسک N95 بین تولید روزانه 
50 تا 60 هزارتایی تا نیاز روزانه ۲ هزار تایی یک 
فاصله ای وجود دارد که این فاصله را توانسته ایم با 
واردات جبران کنیم ولی باوجود دستگاه هایی که 
وارد خط خواهندشد، این میزان به ۴ تا 5 میلیون 
ماسک ساده در روز خواهد رسید. طبیعتا وقتی که 
ما این میزان تولید داشته باشیم، میتوانیم به صورت 

روزانه پاسخگوی نیاز مردم هم باشیم.«
یوسفی درباره افزایش ظرفیت تولید ونتیالتور و 
دیگر اقالم مورد نیاز مرکز درمانی هم گفت: »درمورد 
ونتیالتور هم افزایش از 5 دستگاه به حدود ۴0 
دستگاه، یک تولید 8 برابری را نشان می دهد و در 
هیچ جای دنیا این اتفاق نمی افتد که به یکباره خط 
تولید در یک بازه زمانی یک ماهه تا 8 برابر افزایش 
ظرفیت داشته باشد. درمورد اقالم دیگر مثل پمپ 
سرنگ، پمپ سرم، الکتروشوک و مونیتورها ما سه 
شرکت مونیتورساز داریم که مردانه پای کار آمدند 
همان اوائل شروع اپیدمی کرونا هزار دستگاه را به 
ما تحویل دادند و هنوز هم این تولیدات ادامه دارد. 
االن که من در خدمت شما هستم، هر آن چیزی که 
معاونت محترم درمان برای تجهیز دستگاه ها به ما 
می دهند به جز حدود 10 درصد کاال که ناگزیر از 
واردات آنها هستیم، بقیه را تولیدکنندگان داخلی با 
ضریب افزایش زمان و توان تولیدشان توانسته اند 

پاسخگوی نیازهای ما باشند.«

کیفیت پایین ماسک های N95 تولید داخل 
صحت دارد؟

یوسفی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش ابتال و 
مرگ و میر کادر درمان به علت کیفیت پایین یک 
سری ماسک های N95 که در ایران اسمبل شده، 
مورد تایید است یا نه، تصریح کرد: »تا قبل از اپیدمی 
کرونا، ماسک های N95 فقط مصرف صنعتی داشتند 
و در امور پزشکی استفاده نمی شدند. اما بعد از شروع 
اپیدمی، اداره کل تجهزات پزشکی عمال ورود پیدا 
کردند و این ماسک ها را با استانداردهای ما تطبیق 
دادند. ماسک N95 از نظر الیه ها با ماسک های ساده 
فرق دارد و برای اینکه این ماسک ها بتوانند از عبور 
پارتیکل ها جلوگیری کنند، نسبت به ماسک های 

معمولی یک الیه کربن و پروپیلن اضافه تر دارند. 
دوستان ما در اداره کل تجهیزات پزشکی برای 
اینکه استاندارد هر ماسک که ماسک های وارداتی 
و چه ماسک های تولید داخل را تایید کنند، تک تک  
این الیه ها را واکاوی می کنند و از انرژی اتمی هم 
استفاده می کنند برای اینکه ببینند جلوگیری از گذر 
پارتیکل ها به درستی انجام می شود یا نه. بنابراین 
امروز هر ماسکی که اداره کل تجهیزات پزشکی 
مجوز آن را بدهد توسط هیات امنای صرفه جویی 
ارزی و دانشگاه ها خریداری می شود )چون ما تنها 
مرجع خرید نیستیم.( لذا این مطلبی که درباره مرگ 
و میر همکاران کادر درمان به دلیل کیفیت پایین 
ماسک های N95 گفته شده است، حداقل در حوزه  
ما که طبق نظر اداره کل تجهیزات برای مراکز درمانی 

خریدها را انجام می دهیم، صحت ندارد.«

شرکت های دانش بنیان
رئیس هیات امنای ارزی در بخش دیگری از این 
نشست به تالش و حرکت جهشی که در حوزه 
اقالم سرمایه ای از سوی شرکت های دانش بنیان آغاز 
شده است اشاره کرد و گفت: »صندوق فناوری 
و هیأت امنای ارزی توانستند با یک هماهنگی 
منسجم، خرید تضمینی این اقالم را از شرکت های 
دانش بنیان انجام دهند که اگر این خریدها انجام 
نمی شد، تولیدکننده هیچ وجاهت اقتصادی برای 
تولید خودش پیدا نمی کرد. چون شما می دانید وقتی 
روند تولید شروع می شود، حتما باید بازار آن وجود 
داشته باشد. هیات امنا هم توانست این بازار مصرف 
را به طور تضمین شده ای در اختیار تولیدکننده قرار 
دهد. شما می دانید وقتی که دانشگاه های علوم پزشکی 
عمال در وضعیت خدمات دهی قرار دارند، یکی 
از دغدغه های بزرگشان برای تجهیز کردن این 
است که قیمت های مختلفی در بازار وجود دارد. 
انگیزه های مختلفی در این حوزه و تراکنش خرید 
و فروش وجود دارد که هیات امنای ارزی با آن 
همتی که آقای دکتر شیبانی داشتند در همان ابتدا 
پای کار آمد و این فضای خرید را توانست تبدیل 
کند به فضای کنترل قیمت، تنظیم بازار، تضمین 
خرید از تولیدکننده و یکی از کارهایی که ما امروز 
برای دانشگاه ها انجام می دهیم و موید آن صحبت 
قبلی است که خدمتتان عرض کردم این است که 
هیچ دانشگاهی نیست که امروز پرداخت نقدی و 

مطالباتش به هیات امنای ارزی مانده باشد.

طلب 500 میلیارد تومانی از دانشگاه ها
یوسفی اضافه کرد: »ما امروز بالغ بر 50 میلیارد 
تومان از دانشگاه ها مطالبه داریم که بعد از کرونا 
این عدد به 500 میلیارد تومان رسیده است ولی 
ما پشت خط هیچکدام از دانشگاه ها نمی ایستیم 
که بگوییم تا مطالبات ما را پرداخت نکنید، اقالم 
را در اختیارتان قرار نمی دهیم. یعنی باعث شده 
که هم عمال فشار از دانشگاه ها برداشته شود و 
هم قیمت ها در خرید تجمیعی ما پایین بیاید. 
نیاز مشکالتی هست که  باالی  البته در حجم 
من هم قبول دارم و شنوای انتقادات هم هستیم. 
دانشگاه ها هم خودشان می دانند که هیات امنای 
صرفه جویی ارزی نه در ایام کرونا بلکه در ایام 
دیگر سال هم همیشه تامین کننده بسیاری از 
نیازهایی بوده است که اگر خود آنها می خواستند 
خریداری کنند، مجبور بودند با قیمت هایی چند 
برابر و با شکلی بسیار سخت اقالم مورد نیاز 

خود را تهیه کنند.«


