نشــستـــــ
نیلوفر حسن

دیدارنوروزی مدیر کل تجهیزات پزشکی
با مدیران شرکتها ،انجمن ها و اتحادیه های تجهیزات پزشکی
وقتی برای دیدار نوروزی مشاور وزیر و

مدیرکل تجهیزات پزشکی با مدیران شرکتها
و اصناف تجهیزات پزشکی به خیابان خارک
رسیدم ،ساعت نزدیک ده صبح بود که در خیابان
صدای احوال پرسی وهمراهی چند تن از مدیران
شرکتها با دکتر رضا مسائلی شنیده می شد.
سالن اجتماعات اداره کل تجهیزات پزشکی نیز
مملو از حضور بسیاری از مدیران شرکتهای
مهندسی پزشکی در گروه های چهل نفری در
چهارزمان متوالی شد .مسائلی ،برگرفته از سنت
نیکوی عید و بازدید درفرهنگ ایرانیان ،این
جلسه را تشکیل داد و خرسند از دیدارآنان به
بررسی ونگاه ویژه به مهمترین اقدامات اداره کل
تجهیزات پزشکی در سال  96و  97پرداخت.

سال  96برای اداره کل تجهیزات
پزشکی به خصوص سهماهه آخر ،بسیار
پرکار بود .گویا در ایام عید هم مسائلی
از کارشناسان ،گزارش کار میخواست
و شاهد انتشار اخباری مانند تأسیس
مرکز تحقیقات زیست مواد ،تجهیزات و
ملزومات پزشکی با دستور وزیر بهداشت،
مذاکره با بخش سالمت اتحادیه اروپا در
استقرار دفاتر معتبر بینالمللی انطباق
ایمن و اثربخش محصول با الزامات
بینالمللی  Notified Bodyدر ایران ،عقد
تفاهمنامه با آزمایشگاههای توانمند در
آزمون وسایل پزشکی و تهیه و انتشار
نرمافزارهای گزارش دهی ،تشکیل بیش
از  120جلسه توانمندسازی کارشناسان
در ارزیابی فنی و کنترل کیفی طی 4ماه
آخر سال ،صدور پروانه صادرات برای
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 43شرکت تولیدکننده ،توسعه صادرات
ساخت ایران به قاره آسیا–اروپا – افریقا
و امریکا ،راهاندازی ثبت و  – MDRارسال
پیامک ،بهروزرسانی سایت و پورتال
 –IMEDرسیدگی به  700شکایت واصله،
اجرای طرح  ،pmsاجرای طرح برچسب
اصالت کاال ،بررسی ثبت  12هزار پرونده
درخواست ثبت نمایندگی ،کاهش
65درصدی زمان خواب پروندهها در
ششماهه دوم سال  96نسبت به زمان
قبل تراز آن 3 ،جلسه کارگروه تخصصی
 IVDدر اداره کارشناسی تجهیزات و
فراوردههای آزمایشگاهی اداره کل،
آموزش و پیادهسازی طرح تفویض
صدور کد IRCوسایل آزمایشگاهی
تحقیقاتی در دانشگاههای علوم پزشکی
منتخب و  ...بودهایم.

مردم ،ولینعمت ما هستند

مدیرکل تجهیزات پزشکی ضمن
آرزوی سالی پربرکت در این دیدار
نوروزی از مدیران خواست که امسال
را با یک صیغه عهد شروع کنند و گفت:
سال جدید اتفاقات مبارکی در حوزه
تجهیزات پزشکی رخ خواهد داد .رشد
ده برابری صادرات تجهیزات پزشکی در
دستور کار قرارگرفته است .پیشنویس
مستندات قانونی تجهیزات پزشکی
جهت اظهارنظر ذینفعان در سایت قرار
دادهشده است .طرح برچسب اصالت
تجهیزات پزشکی اجرایی شد .افزایش
تولیدات داخلی درزمینه ی تجهیزات
پزشکی همگام با شعار حمایت از
کاالی ایرانی در دستور کار قرار گرفت
و در سال  96هم  400محصول تولیدی

گزارششده است ،همچنین بررسی
فنی بیش از  64هزار پرونده ثبت کاال
و صدور 72هزار کد  IRCکه ده درصد
آن تجهیزات پزشکی تولید داخل بوده
است ،انجام شد.
او افزود :در سال جدید شاهد تحول
بنیادین در نظام ارزیابی و کنترل کیفی
تجهیزات پزشکی طبق استانداردهای
بینالمللی در کشور همچنین تجاری
و صنعتی سازی تجهیزات پزشکی
ایران خواهیم بود و با حجم زیادی از
سرمایهگذاری در حوزه تولید تجهیزات
در کشور روبرو هستیم.
مسائلی با تأکید بااینکه در جایگاه
خدمتگزار کوچک وزارت بهداشت در
اینیک سال فعالیتهای شبانهروزی
انجام داده و نقصانها و اشکاالت موجود
در مقام اجرایی را مرتفع کرده گفت:
برداشت بخش خصوصی روبه دولتی
بسیار دقیق است .زیرساختهای اداره
کل را باید بهتر کنیم و سالن اجتماعات
بزرگتری داشته باشیم .شرکتها
نسبت به فرآیندهای قیمتگذاری انتقاد
داشتند ،ماهم در حد وسعمان منتقل
کردهایم هرچند با مطلوب فاصلهداریم.
وی درباره برنامه اداره کل برای
اصالح قیمتها و روند پرداختها و
رفع نگرانی شرکتها گفت :ما نسبت به
ده سال پیش که مینگرم ،یک خانواده
وسیع و گستردهتری گشتهایم .طوری که
در حوزه دارو  300نمایندگی و بالغبر
 100شرکت دارویی داریم .در حوزه
واردات  2200شرکت و  5500نماینده
داریم .طی جلساتی که آخر سال  96با
مشاور وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
دبیر کارگروه تنظیم بازار و معاون
حقوقی ریاست جمهوری داشتهایم ،تمام
مستندات را طی نامه به آنان ابالغ کردهایم
و باید درباره قیمتگذاریها تعیین

حقوقی
تکلیف
شود تا بالفاصله
بعد از استعالم،
اخبارش را منتشر
کنیم .بحث وصول
مطالبات شرکتهای
دارویی و تجهیزات
پزشکی ،موضوع
بسیار جدی بود
که در دی و اسفند
پارسال برای اولین
بار در بحثهای
پیگیری
مورد
وزارت بهداشت
قرار گرفت و اتفاق
خوب دیگر بحث جدا شدن حساب
دارو از تجهیزات پزشکی بود.
دکتر مسائلی درباره گروه اجتماعی
کمپین مطالباتی شرکتها گفت:
بیزینس و تجارت در فضای آرام ،موفق
عمل میکند .عالم محضر خداست و
شبکههای اجتماعی خارج از محضر خدا
نیست .باید تمرین کنید که مطالب خود
را با تیر زهرآلود به هم شلیک نکرده
و با احترام باهم برخورد کنید تا با این
روش کشور موفقی داشته باشید .این هم
یک دوران گذرایی خواهد بود .اداره کل
تجهیزات پزشکی دارای  7بخش جدا از
هم است و  180کارشناس دارد و ما هم
از ظرفیتهای مجازی برای فعالیتهای
اجتماعی استفاده میکنیم و این باعث
رشد و بالندگی برای ما شده است.
مشاوروزیربهداشت گفت :امسال،
بحث ارتقای استانداردها پیگیری میشود
و نمایندگان  Notified Bodyاروپایی در
ایران برای آموزش حضور خواهند
داشت و روند دریافت گواهینامه ها
از دفترهای این  Notified Bodyانجام
خواهد داشت.

وی در پاسخ به پرسش یکی از مدیران
نسبت به تأخیر در کار اجرایی پروندهها،
تصریح کرد :نظارتها قدرتمندتر
خواهد شد .ماهم شرکتهای نمونه در
کیفیت خدمات را معرفی خواهیم کرد
و هم با شرکتهایی که بخواهند تخلف
کنند برخورد میکنیم .همچنین درباره
رفتارهای کارشناسان تجهیزات پزشکی
اداره کل با شرکتهای تجهیزات
پزشکی نیز نظرسنجی میکنیم.
مسائلی در ادامه افزود :برخالف
سنگینی کار و مشکالت و کمبود
وقت ،تالش میکنیم که ارتباط بیشتر
و گستردهتری با مدیران شرکتهای
تجهیزات پزشکی داشته باشیم و با
همراهی هم ،مشکالت را برطرف
کنیم .واگذاری برخی کارها و وظایف
اداره کل به بخش خصوصی پیگیری
خواهد شد و امیدواریم تشکلها،
کنسرسیوم را در وقت تعیینشده
تشکیل دهند .درهرصورت ما این کار را
انجام میدهیم تا کار اداره سبکتر شود
و بتوانیم به کارها و سیاستگذاریهای
مهمتر و بزرگتری برسیم.
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