مهندس نیلوفرحسن

جلسه هم اندیشی اداره کل تجهیزات پزشکی وشرکت های تامین کننده تجهیزات آزمایشگاهی با همکاری اتاق بازرگانی؛

نشستی برای حل چالش های تامین کنندگان آزمایشگاهی
جلسه آموزشی و پرسش و پاسخ نحوه قیمت گذاری و سامانه توزیع
مشارکت انجمن تامین کنندگان فراورده ها و تجهیزات آزمایشگاهی
پزشکی ،روز  4شنبه 25مهر 97در سالن اجتماعات کارآفرینان
اتاق بازرگانی صنایع ،معدن و کشاورزی تهران برگزار شد.

در این جلسه ،دکتر بهروز حاجیان تهرانی (رئیس
هیئت مدیره انجمن تامین کنندگان تجهیزات آزمایشگاهی
پزشکی) ،محمد علی حیدری(رئیس اداره تجهیزات و
فرآورده های آزمایشگاهی اداره کل) ،مهندس مزینانی
(مشاور و دستیار ویژه مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت
بهداشت) ،مهندس رویا شهبازی (سرپرست اداره فناوری
اطالعات اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت)،
مهندس علیرضا هوشنگی(سرپرست اداره نظارت و بازرسی
اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت) ،مهندس محمد
علی عالءالدین(سرپرست گروه مستقل نظارت بر تجهیزات
پزشکی وزارت بهداشت) ،مهندس فرزین(کارشناس مسئول
قیمت گذاری تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت) و جمعی
از دیگرنمایندگان اداره کل تجهیزات پزشکی و مدیران
شرکت های آزمایشگاهی حضور داشتند.
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دکتر بهروز حاجیان تهرانی رئیس هیئت مدیره انجمن
تامین کنندگان تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی ،ضمن
خوشامدگویی به مدعوین این جلسه با طرح مشکالت و
سواالت گوناگون نمایندگان شرکت های آزمایشگاهی ،پای
تریبون حاضر و خواستار حل و بررسی آنها از نمایندگان
اداره کل تجهیزات پزشکی بود.
در این جلسه  4ساعته به بررسی موضوعاتی از قبیل:
علت روند طوالنی رسیدگی به پرونده ها ،سختگیری
در اداره تولید تجهیزات پزشکی نسبت به واردات آن،
مشکالت اخذ کدکاال( ،)IRCافزاریش هزینه های جانبی و

سربار برای واردکنندگان و تولید
کنندگان ،نامشخص بودن مرجع
قیمت گذاری مورد وثوق اداره
تجهیزات پزشکی ،عدم امکان
جستجو در توزیع کننده های
آزمایشگاه ها ،درخواست امکان
ویرایش در ثبت سند توزیع،
عدم نمایش جزئیات سند
توزیع ثبت شده ،بحث
محرمانگی جزئیات محصوالت
شرکت ها ،طوالنی بودن
تمدید پروانه های تولید ،اخذ
مجوزهای CEبرای محصوالت
کالس Dو نبود زیرساخت های الزم ،دلیل تکرار تمدید زمان
IRCها ،سطح بندی توزیع کنندگان ،ارزیابی تولید کاال بدون توجه
به ریسک آن ،ورود نام مشتریان  Nuserدر سامانه و مخالفت
شرکت ها پرداخته شد که مسؤوالن مرتبط به آنها دراین
خصوص پاسخ های الزم را دادند.
پیرامون مسایل تخصیص ارز و نحوه توزیع و قیمت گذاری
کاال با مشارکت انجمن تامین کنندگان تجهیزات آزمایشگاهی
پزشکی در این روز ،مهندس فرزین حسب درخواست
شرکت ها در خصوص موارد مرتبط با فروش و قیمت
گذاری فرآورده ها و تجهیزات آزمایشگاهی ،دوره آموزشی
کوتاه مدت را پیشنهاد داد که با موافقت حضار همراه بود.
او در رابطه با اهمیت موضوع قیمت گذاری به بحث
توزیع و ثبت فاکتورهای فروش در سامانه های توزیع اداره
کل بسیار تأکید داشت چراکه رصد ارز آسان تر و مشخص
شود که آیا به دست مصرف کننده رسیده است یا خیر؟
کارشناس مسئول قیمت گذاری تجهیزات پزشکی وزارت
بهداشت گفت« :هزینه های جاری شرکت ها از محل سود
باید تأمین شود و در موقعیت فعلی اداره کل تجهیزات
پزشکی ،با تفویض وزارت بهداشت متولی قیمت گذاری
تجهیزات پزشکی است.
سرپرست اداره فناوری اطالعات اداره کل تجهیزات
پزشکی وزارت بهداشت خبر داد« :سامانه توزیع تجهیزات
و ملزومات پزشکی تولید داخل ،مشمول دریافت ارز رسمی
برای مواد اولیه در پورتال  imed.irدر دسترس تولیدکنندگان
تجهیزات پزشکی قرار گرفته است .به این سبب تولیدکنندگان
تجهیزات مطابق با راهنماها ،موظف به درج اطالعات در

سامانه مذکور پس از ترخیص مواد اولیه هستند».
مهندس حیدری با تأکید بر ماهیت کاری مراجعه کنندگان به
اداره کل تجهیزات پزشکی گفت« :پرونده های اجرایی ظرف
دوسه روز تا یک هفته قابل بررسی است .به تبع بعضی از
شرکت ها مثل پیشتاز طب زمان ،پرونده های فنی کاملی دارند
و کمتر از یک هفته بررسی می شود اما برخی تأمین کنندگان
نمایندگی خود را تعویض می کنند و به اداره کل اطالع نمی
دهند و این امر روند ارزیابی پرونده ها را بسیار کند می کند».
تهرانی در پاسخ به صحبت های مهندس شهبازی مبنی
بر الزام درج تمام خصوصیات و فاکتورهای مواد اولیه
محصوالت در سامانه و فاکتورهای فروش ،این درخواست
از تولیدکنندگان را در تمام کشورها غیرعلنی عنوان کرد و
افزود« :بابت محرمانه بودن این اطالعات هزینه پرداخت
شده و نمی شود به راحتی اعتماد کرد».
سرپرست اداره فناوری اطالعات اداره کل تجهیزات
پزشکی وزارت بهداشت درباره تکراری بودن زمان تمدید
 ،IRCگفت« :کد کاالها برای مواد اولیه سه ساله واگذار
می شود مگر اینکه شرکت ها تعهد خاصی داشته باشند.
فرآیند پروانه ساخت ها هم به محض قرارگیری ورژن جدید
ایزو ،کمتر می شود .در این موارد اداره مهندسی نگهداری
باید تأیید کند».
سواالت مربوط به ارز را مهندس مزینانی پاسخگو بود
و علیرضا هوشنگی درباره شبکه توزیع قانونی گفت« :این
شبکه سه حلقه تامین کننده ،توزیع کننده ،عرضه کننده و
مصرف کننده دارد .تامین کننده مسؤول نظارت بر توزیع
کننده است .مصرف کننده تنها مجاز است از تامین کننده یا
توزیع کننده ای که در سامانه آیمد به عنوان نماینده رسمی
شناخته شده است بگیرد .ما این اختیار را نداریم که دسترسی
صدور حواله را به توزیع کننده بدهیم».
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