گزارش کوتاه

مهندس محمود اصالنی
مهندس نیلوفر حسن

رییس انجمن تأمینکنندگان تجهیزات آزمایشگاهی:

بهتر است شرکت ها در تعامل خوبی
با انجمنها و ادارات باشند
روز 4شنبه  21تیر  96جلسه ای در دفتر انجمن شرکت های تامین کننده تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی با محوریت انتخاب
بارزس جدید و همچنین ارایه گزارشی از فعالیت های این انجمن بعد از تاسیس هیت مدیره جدید برگزارشد و در انتها با واگذاری غرفه
به شرکت های متقاضی در نمایشگاه جانبی پنجمین کنگره فن آوری های نوین آزمایشگاهی همراه بود.
در ادامه ،صحبت های مهندس بهروز حاجیان تهرانی رئیس هیات مدیره انجمن شرکت های تامین کننده تجهیزات و فرآورده های
آزمایشگاهی و همچنین مدیرعامل شرکت پیشتازطب را می خوانیم.

مهندس بهروز حاجیان تهرانی
رئیس انجمن تأمینکنندگان تجهیزات
آزمایشگاهی درخصوص عملکرد
انجمن در ماه های اخیر افزود :بعد
انتخابات دورهی  17آبان  ،95جلسات
متعددی در ارتباط با مسائل و مشکالتی
که شرکتها با آن مواجه بودند ،از طریق
رایزنی با مدیران مختلف مؤسسات
و مراجع ذیصالح ،مطرح کردیم.
گزارشهایی از اعتراضات اعضا نسبت
به عملکرد وزارت بهداشت و اداره کل
تجهیزات پزشکی و دیگر مشکالت
در گروههای مجازی به اشتراک گذشته
میشود و همچنین از طریق نامه دریافت
می کنیم که برای حل آنها در جلسات
هیئتمدیره ماهانه اقدام می شود.
دراینبین با نظرخواهی از حاضرین و
اتفاق نظر بیشتر آراء ،هیئترئیسه ای
از همان اعضای هیئتمدیره فعلی
نیز انتخاب شد تا برای انجام امور
گزارش دهی ها مرتفع شود.
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جلسه با دکتر سمیعی و
بیان مشکالت انجمن

تهرانی در مورد جلسات سال
گذشتهی انجمن خاطرنشان کرد:
اولین جلسهای که بعدازانتخابات
هیئتمدیرهی سال گذشته صورت
گرفت ،جلسهی مشترکی با دکتر
سمیعی بود که طی آن مشکالت
شرکتها مطرح شد .همانطور
که میدانید با تغییرات داخلی در
مدیریت اداره کل تجهیزات پزشکی
و تغییر و وضع سیاست های جدید
درارتباط با آزمایشگاه مرجع سالمت،
مشکالتی متوجه شرکتها بوده
است .عدم هماهنگی این دو مرکز
که بهنوعی همگی با آنها سروکار
داشتیم باعث بروز مشکالتی برای
شرکتها شده که ما سعی کردیم
اولین اقدام این باشد که با آزمایشگاه
مرجع سالمت تعامل داشته باشیم و
در واقع مشکل را حل کنیم و با دکتر

سمیعی جلسهای تشکیل دادیم .وی
در ادامه افزود  :دکتر سمیعی قولهای
متعددی داد که مشکل شرکتها را
حل میکند ،بعدازآن ،متوجه شدیم
که آزمایشگاه مرجع سالمت قرار
نیست به تنهایی نقشی را ایفا کند،
بلکه کمیته ای متشکل از اعضای
اداره کل و آزمایشگاه مرجع سالمت
وجود دارد که نمایندگان آزمایشگاه
مرجع سالمت بهعنوان کارشناس در
کمیته فنی که در اداره کل تشکیل داده،
حاضر میشوند.
وی در ادامه تصریح کرد :اداره
کل تجهیزات هماکنون درحال
راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه خودش
است که امیدواریم با تاسیس این
آزمایشگاه ،مشکالت شرکتهایی
که میخواهند محصوالتشان مورد
ارزیابی قرار گیرد کمتر شود .بعدازاین
جلسه ،با دکتر سمیعی در انجمن
تأمینکنندگان تجهیزات آزمایشگاهی

جلسه داشتیم .پنجمین کنگره فناوری
نوین آزمایشگاهی هم با همکاری این
انجمن و مدیریت اجرایی دکتر طاهر
سیما صورت پذیرفت.
مدیرعامل شرکت پیشتاز طب
گفت :قبل از کنگره ارتقای کیفیت
امسال با انجمن دکترای علوم
آزمایشگاهی جلسهای هم تشکیل
دادیم .به این جهت که سیاست
هیئتمدیره جدید انجمن بیشتر به این
صورت بودکه اهدافمان را بهصورت
تعاملی پیش ببریم .به این جهت این
جلسه کمکی شد که انجمن دکترای
علوم آزمایشگاهی بیشتر در این کنگره
از کمک ما استفاده کند .البته ناگفته
نماند که از طرف انجمن دکترای
علوم آزمایشگاهی قولهایی داده شد
که متأسفانه در این کنگره تحقق پیدا
نکرد .در رایزنیهای شفاهی بعد از
کنگره امسال نیز قول دادند قبل از
کنگرهی ارتقای کیفیت سال آینده
توافقات بهتری درزمینه ی ارایه غرفه
به شرکت ها صورت گیرد .به هر حال
بهتر است شرکت ها همیشه در تعامل
خوبی با انجمنها و ادارات باشند.

جلسه با دکتر بیگلر،
مدیر ادار ه کل تجهیزات پزشکی

در  17آذر  95جلسهی
هیئترئیسهی انجمن تأمینکنندگان
تجهیزات آزمایشگاهی با دکتر بیگلر
در رابطه با مشکالتی که شرکتها با
اداره کل تجهیزات پزشکی داشتند
صورت گرفت .وی ضمن دعوت از
کارشناسان هر بخش در اداره کل و
شنیدن صحبتهای ما ،قول مساعد
برای همکاری و حل مشکالت
شرکتها را در اداره کل به ما داد.
بعدازآن با تحوالت مهم در اداره روبرو
شدیم به نظر رسید که این تحوالت از
دست خود ادارهی کل خارج است و
آنها ملزم به اجرای دستورات ابالغی
مافوق خود هستند.
طی چندین جلسه با مهندس
حیدری رئیس اداره تجهیزات و
فرآورده های آزمایشگاهی اداره کل
تجهیزات و ملزومات پزشکی ،وی
تصریح کرد که دستورالعمل های
پیش رو از دست اداره کل تجهیزات
پزشکی خارج است کمااینکه از طرف
وزارت بهداشت و یا حتی نهادی

باالتر از تدوین شده و چنین اتفاقاتی،
چندان همخوانی با شرکتهای ما
ندارد .برخی به شرکت های دارویی
و برخی به کاالی غیرپزشکی ارتباط
دارد .ولی به هر جهت دستورالعملی
است که دولت برای مبارزه با قاچاق
صادر کرده است و اداره کل تجهیزات
نیز از این قاعده مستثنی نیست و
الزماالجراست .به هر روی ایدهاش
این است که اگر همین اتفاقات بیفتد
هم باید از چند ماه دیگر با ایران
کدی( )IRCکه همه محصوالت باید
دریافت کنند ،دیگر پروسهی اداری
بسیار کوتاه میشود و انجام کارها
بهمراتب راحت میشود.
رئیس انجمن تأمینکنندگان
تجهیزات آزمایشگاهی در ادامه افزود:
بنابراین قولی که طی آخرین جلسه
از مهندس حیدری گرفتبم این بود
که تا دو سه ماه دیگر تمام مشکالت
برطرف میشود و همه ب هراحتی
میتوانند ایران کد دریافت کنند و
دیگر سراغ محصوالت جدیدشان
میروند ،کسانی که از قبل واردات
داشتند مشکالتشان رفع میشود .ما
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هم امیدواریم به این قول جامهی عمل
پوشانده شود ولی به هر جهت میدانیم
زیرساختهایی الزم است که ممکن
است پروسهای بیش از دوماه داشته
باشد .ولی بی شک در آینده مشکالت
شرکتها کمتر خواهد بود .قولی که
به ما دادند این است اگر در مواردی
خاص و ویژه ،مشکل به وجود آمد که
یک محصول را مورد تهدید قرار داد تا
در گمرک بماند و عوارضی برای شرکت
ایجاد کند ،بهتر است از طریق انجمن
اقدام کنند و ما به آنها اطالعرسانی
کنیم که درواقع در تسریع ترخیص آن
کاال موثرخواهد بود.
برخی شرکتها اعتراض میکنند
که ما نمایندهی شرکت خارجی را
گرفتیم ولی چون پروسهی ثبت کاال
طول میکشد ،فکر میکنند که ما به
آنها دروغ میگوییم و ممکن است
نمایندگی را از ما بگیرند .اینجا اداره
کل تجهیزات پزشکی ،طی نامهای
به شرکت خارجی اعالم میکند که
درصدد رفع مشکل خواهد بود .موردی
که درحال حاضر خیلی مهم به نظر
میرسد محصوالتی است که باید
در آزمایشگاه همکار یا رفرانس مورد
ارزیابی قرار گیرد .آزمایشگاه مرجع
حجم زیادی از محصوالت را مورد
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ارزیابی قرار میدهد و به دلیل ارتباط
ضعیف آزمایشگاه مرجع سالمت با
اداره کل تجهیزات و عدم رجیستری
بهموقع محصوالت آزمایشگاهی در
آزمایشگاه مرجع سالمت و سرعت
پایین انجام مراحل تایید ،مشکالتی
برای شرکتها ایجاد شده است .به
همین خاطر طی نشستی با دکتر بیگلر،
وی اظهار کرد که قصد دارد آزمایشگاه
مرجع را در اداره کل برپا کند و انتظار
همکاری از انجمن ما را دارد.
تجهیز آزمایشگاه مرجع اداره
کل توسط اعضای انجمن

تهرانی در ادامه افزود :بهتر است در
هیئت مدیره مان سعی کنیم آزمایشگاه
مرجع اداره کل تجهیزات پزشکی،
سریع تر راهاندازی شود و روند ثبت
ً
و تایید محصوالتمان را که قبال در
آزمایشگاه مرجع مرسوم بود ،تسریع
بخشیم .هماکنون دانشگاه تهران
مکانی را به عنوان آزمایشگاه مرجع
در اختیار اداره کل تجهیزات پزشکی
قرار داده است تا از طریق ما (انجمن)
این آزمایشگاه بهصورت رایگان تجهیز
شود .وی ادامه داد از اعضای انجمن
تقاضا داریم هر کس تمایل به اهدای
دستگاه و محصوالت خود به این
آزمایشگاه مرجع را دارد ،اعالم آمادگی

کند .لیست کاالهای درخواستی طی
نامه ای اعالم شده است و تاکنون
تجهیزات ضروری این آزمایشگاه از
این طریق مهیا شده است.
موضوع مهم دیگری که در
جلساتمان با مهندس حیدری مطرح
شد در ارتباط با محصوالت غیر IVD
بود که گفتند الزم به اخذ مجوز نیست
ً
اما برای فروشش حتما باید برچسب
 IVDخورده باشد.

انتخاب بازرس جدید

از میان اعضای انجمن به داوطلب
آقایان مهندس سوان دانیال ،مهندس
محمد علی نژاد و مهندس محمد
کوهستانی به عنوان کاندیدای بازرس
انجمن اعالم امادگی کردند .از این
میان مهندس محمد علی نژاد با کسب
باالترین آرا ،به عنوان بازرس انجمن
به مدت یکسال انتخاب شد.

