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رویدادها و گزارش ها

مهندس محمود اصالنی

تشکیل کمیته تامین تجهیزات به هنگام در وزارت بهداشت

ابالغ دستورالعمل مسئولین فنی تجهیزات پزشکی- ویژه مؤسسات پزشکی

هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه 
در  بهداشت  وزیر  تاکید  به  توجه  با  بیماران، 
خصوص تأمین به موقع تجهیزات و ملزومات 
پزشکی مورد نیاز مراکز درمانی و بیماران، کمیته 

" تأمین تجهیزات به هنگام " را تشکیل داد.
هنگام  به  تجهیزات  تأمین  کمیته  اعضای 
که به منظور خدمت رسانی بهینه، مستمر و 

روز آمد با هدف تسریع در تهیه و تأمین اقالم مورد نیاز دانشگاه ها 
تشکیل شده، با حکم دکتر یوسفی، رئیس هیأت امنای ارزی در 

منصوب شدند. بیماران،  معالجه 
اعضای این کمیته شامل، دکتر رضا رضایی، رئیس اداره بودجه و 
اعتبارات معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
دکتر فضل هاشمی، معاون مرکز بودجه و پایش عملکرد، مهندس 
اداره تجهیزات پزشکی،  مزینانی، مشاور و دستیار ویژه مدیر کل 
مصطفی جوزی، رئیس حراست هیأت امنای صرفه جویی ارزی، 
امنای  هیأت  مالی  امور  مدیرکل  و  ذیحساب  پور،  مهران  علیرضا 

صرفه جویی ارزی، دکتر نریمانی، مدیر طرح 
و برنامه هیأت امنای صرفه جویی ارزی، دکتر 
برزگر، مدیر امور حقوقی و قراردادهای هیأت 
امنای صرفه جویی ارزی، دکتر محمد حسین 
خارجی  و  داخلی  بازرگانی  رئیس  دشتی، 
هیأت امنای صرفه جویی ارزی، پوینده کریم 
پور، رئیس روابط عمومی هیأت امنای صرفه 
جویی ارزی، مهندس شاهمرادی، مدیر منابع انسانی و پشتیبانی هیأت 
امنای صرفه جویی ارزی، مهندس حسینی، کارشناس مسئول بازرگانی 
خارجی هیأت امنای صرفه جویی ارزی و مهندس کاشفی، کارشناس 
مسئول خرید ملزومات مصرفی و تجهیزات هتلینگ بیمارستانی هیأت 

امنای صرفه جویی ارزی، است.
همچنین با حکم رئیس هیأت امنای صرفه جویی ارزی، دکتر 
دشتی، به عنوان دبیر کمیته تجهیزات به هنگام و پوینده کریم پور 
به عنوان مسئول دبیرخانه کمیته تجهیزات به هنگام منصوب شدند.

به استناد ماده 13 آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی 
که در دی ماه سال جاری توسط وزیر بهداشت ابالغ شده است، 
تجهیزات  فنی  مسئول  معرفی  به  مکلف  پزشکی  موسسات 

هستند. پزشکی 
نگهداشت  مسئول  کارشناس  نیا  خسروی  شیوا  مهندس 
فعالیت  نامه  آیین   13 ماده  استناد  به  گفت:  پزشکی  تجهیزات 
در حوزه تجهیزات پزشکی که در دیماه سال جاری توسط وزیر 
به  مکلف  پزشکی  موسسات  است  شده  ابالغ  بهداشت  محترم 
بدین  بنابراین  اند.  شده  پزشکی  تجهیزات  فنی  مسئول  معرفی 
منظور شرایط احراز صالحیت، الزامات و شرح وظایف مسئولین 

پزشکی-ویژه  تجهیزات  فنی  مسئولین  "دستورالعمل  طی  فنی 
ابالغ شد و  تاریخ 10 بهمن ماه 1397  مؤسسات پزشکی" در 

االجراست. الزم  پزشکی  مؤسسات  توسط 

      از هم اکنون به کانال تلگرامی و اینستاگرام 
ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی بپیوندید
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معاون کل وزارت بهداشت:

وجود آنفلوآنزای خوکی در ایران شایعه است

با حضور وزیر بهداشت؛

بخش های جدید بیمارستان گلستان اهواز به بهره برداری رسید

معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
شیوع آنفلوآنزای خوکی در ایران شایعه است.

دکتر ایرج حریرچی با بیان این که امسال ابتال به آنفلوآنزای 
خوکی در کشور نداشته ایم، افزود: طبق روال سال های گذشته 
آنفلوآنزای شایع  B و A  که همان سرماخوردگی های معمولی 

و البته با شدت بیشتر و طوالنی تر است، وجود دارد.
امسال  حتی  خوشبختانه  افزود:  بهداشت  وزارت  کل  معاون 
روند  کشور  در  آنفلوآنزا  به  ابتال  روند  گذشته  سال  به  نسبت 

است. بوده  کمتری  با شدت  و  تر  پایین 
وی با بیان این که بیشتر ماه های سرد سال سپری شده است 
و سرما رو به کاهش است، گفت: مردم نگران آنفلوآنزا نباشند 
و مراقبت های معمول برای پیشگیری و درمان را انجام بدهند.

دکتر حریرچی در پایان گفت: این که در فضای مجازی اسامی 
کامال  شده،  منتشر  آنفلوآنزا  بیماری  شدت  یا  و  انواع  خاص، 
بی اساس است و هیچ نگرانی در این زمینه وجود ندارد و روند 

معمول سال های گذشته سپری می شود.

آموزش  و  درمان  بهداشت،  با حضور وزیر 
پزشکی، بخش های جدید بیمارستان گلستان 
بخش  سرطان،  غربالگری  مرکز  شامل؛  اهواز 
مراقبت های ویژه داخلی و بزرگساالن و کودکان 
)ICU( و همچنین طرح توسعه مجتمع اورژانس 
بیمارستان گلستان اهواز به بهره برداری رسید.

مرکز غربالگری سرطان بیمارستان گلستان اهواز در زمینی با 
زیربنای 700 مترمربع و با هزینه ای بالغ بر یک و نیم میلیارد 

تومان  به بهره برداری رسید.
دراین  است.  شده  آغاز   1394 سال  از  مرکز  این  ساخت 
رادیوتراپی  متخصصین  توسط  بیماران  ویزیت  بر  عالوه  مرکز 
غربالگری  برای  پاراکلینیکی  تشخیصی  مراحل  انکولوژی،  و 
بزرگ،  روده  نظیر  شایع،  سرطان های  زودهنگام  تشخیص  و 
پستان و رِحم، ازطریق واحدهای ماموگرافی، کولونوسکوپی و 

می پذیرد. صورت  سونوگرافی 
از  و  است  پژوهشی  و  آموزشی  فضاهای  دارای  مرکز  این 
می برد. بهره  مجرب  پرستاران  و  علمی  هیات  اساتید  حضور 
براساس این گزارش، مرکز مراقبت های   ویژه داخلی و بزرگساالن 
و کودکان )ICU( این بیمارستان نیز در زمینی با زیربنای 330 مترمربع 

و با هزینه ای بالغ بر 2میلیارد تومان به بهره برداری رسید.
 10 شامل  و  شده  آغاز   1396 سال  از  مرکز  این  ساخت 

)3 تخت کودکان  مراقبت های ویژه  تخت مجهز 
بزرگساالن( و دستگاه های روزآمد و  و 7 تخت 

باشد. می  پیشرفته 
اورژانس  مجتمع  توسعه  طرح  همچنین 
بیمارستان گلستان اهواز نیز در زمینی با زیربنای  
2400 مترمربع و با هزینه ای بالغ بر 9 میلیارد و 

رسید. برداری  بهره  به  تومان  میلیون   500
شامل  بستری  تخت   70 شامل  مجموع  در  مجتمع  این 
ارتوپدی،  عمومی،  جراحی   ( جراحی  اورژانس  های  بخش 
و  قلب  اورژانس  داخلی،  اورژانس  اعصاب(  و  مغز  جراحی 

است.  روانپزشکی  اورژانس  و  عروق 
الزم به ذکر است اورژانس استروک ) سکته حاد مغزی( بر 
اساس استانداردهای وزارتی و در فضایی کاماًل مجزا از اورژانس 
داخلی و تحت نظارت ویژه متخصصین نورولوژی ایجاد شده 
است، همچنین برای اولین بار در این مجتمع اورژانس فضاهای 
آموزشی مجهز برای گروه های آموزشی، دانشجویان و اساتید 

دانشگاه در نظر گرفته شده است.
اورژانس  مجتمع  توسعه  طرح  ساخت  آغاز  است  گفتنی 
با  مرکز  این  و  است   1394 سال  در  اهواز  گلستان  بیمارستان 
اضافه شدن 2400 متر مربع به فضای اورژانس فعلی، به 4800 

است. رسیده  مترمربع 
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الزام غربالگری سرطان کولون از ۵۰ سالگی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 
شایع ترین  درمان  در  شخصی  پزشکی  نقش  به  اشاره  با 
 50 سن  از  ویژه  به  غربالگری  انجام  گفت:  سرطان ها، 
امری  کولون  سرطان  موقع  به  تشخیص  برای  سالگی 

است. ضروری 

بین المللی  کنگره  سومین  حاشیه  در  صادقی،  لیال 
پزشکی شخصی، اظهار داشت: امروزه پزشکی شخصی به 
حوزه های مختلف تشخیصی و درمانی راه یافته که یکی 
البته سرطان های  که  آن در حیطه سرطان است  موارد  از 
است.  گرفته  قرار  بحث  مورد  بیشتر  زمینه  این  در  شایع 
وی افزود: پزشکی شخصی شاخه ای از درمان سرطان 
زیادی صورت  تالش های  ما  کشور  در  و  می رود  بشمار 
بیماران  این  برای  اختصاصی تری  درمان های  که  گرفته 
هزینه های  بیمار،  بیشتر  منفعت  بر  عالوه  تا  شود  ارائه 

باشیم. شاهد  نیز  را  بیشتری  اثربخشی  و  کمتر  درمانی 

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
پزشکی  توسط  بیشتر  اقدامات  با  که  کرد  امیدواری  ابراز 
حاصل  زیادی  موفقیت های  سرطان  درمان  در  شخصی 
شود، گفت: استفاده از این روش درمانی عوارض بسیار 
کمی دارد و می توان در ایران از این روش ها بهره مند شد.

از  یکی  کولون  سرطان  امروزه  کرد:  تاکید  صادقی 
شایع ترین سر طان ها در دنیا به شمار می رود و چهارمین 
سرطان شایع است که متاسفانه آمار آن نسبت به گذشته 

است.  شده  بیشتر  نیز  ما  کشور  در 
وی اظهارداشت: بخشی از افراد به صورت ارثی مبتال 
به این بیماری می شوند و وراثت می تواند نقش 10 تا 15 
درصدی در این زمینه ایفا کند. به عبارتی حدود 15درصد 
افرادی که مبتال به سرطان کولون شوند سابقه ژنتیکی و 

خانوادگی را در ابتال به این بیماری دارند.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
گفت:  کولون  سرطان  دهنده  هشدار  عالئم  به  اشاره  با 
تغییر  ناگهانی،  وزن  کاهش  مدفوع،  در  خون  مشاهده 
از  مدفوع  قطر  کاهش  و  شکمی  دردهای  مزاج،  اجابت 
نشانه های این سرطان به شمار می رود که با غربالگری و 
به آن جلوگیری کرد. ابتال  از  به موقع می توان  تشخیص 
50سالگی  از  غربالگری  انجام  کرد:  خاطرنشان  وی 
افراد  در  مسئله  این  که  شود  گرفته  جدی  باید  بعد  به 
دارای سابقه فامیلی و خانوادگی سرطان باید با حساسیت 

گیرد. انجام  زودتر  و  پیگیری  بیشتری 

رویدادها و گزارش ها

انتخاب مجدد قائم مقام وزیر بهداشت در امور بین الملل به عضویت هیات 
مدیره صندوق جهانی برای مبارزه با بیماري های سل، ایدز و ماالریا

امور  در  بهداشت  وزیر  مقام  قائم 
به  پیاپی  دوره  سومین  برای  الملل  بین 
عضویت هیات مدیره صندوق جهانی 
برای مبارزه با بیماري های سل، ایدز و 

شد. انتخاب  ماالریا 
مقام  قائم  اسدی الری  دکتر محسن 
وزیر بهداشت در امور بین الملل برای 

سومین دوره پیاپی توسط کشورهای منطقه مدیترانه شرقی به عضویت 
هیات مدیره صندوق جهانی برای مبارزه با بیماري های سل، ایدز و 

ماالریا انتخاب شد.

صندوق جهانی ایدز، سل و ماالریا 
برای  دالر  میلیارد   4 از  بیش  ساالنه 
مبارزه با این بیماری ها و تقویت نظام 
سالمت در کشورهای در حال توسعه 
در  منابع  این  می کند.  سرمایه گذاری 
نظارت  و  اولویت بندی  با  کشور  هر 
سازوکار هماهنگ کننده کشوری هدایت 
و سیاست های کالن  برنامه ها  مدیره،  هیات  و  می شود  و مصرف 
صندوق را در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار تعیین  می کند.
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خط تولید جدید فرآورده های آزمایشگاهی تشخیص پزشکی افتتاح شد

تشخیص  آزمایشگاهی  های  فرآورده  جدید  تولید  خط 
پزشکی)IVD(  شرکت تولیدی ایده آل تشخیص آتیه با حضور 
مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت در 

شد. افتتاح  البرز  استان 
انقالب  سالگی  چهل  در  و  فجر  ده  اهلل  ایام  با  همزمان 
اسالمی، خط تولید جدید فرآورده های آزمایشگاهی تشخیص 
پزشکی)IVD(  شرکت تولیدی ایده آل تشخیص آتیه با حضور 
وزارت  پزشکی  تجهیزات  سابق  مدیرکل  مسائلی،  رضا  دکتر 
پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی  تجهیزات  مدیریت  بهداشت، 
البرز و کارشناسان اداره کل تجهیزات پزشکی در شهرک صنعتی 

شد. افتتاح  البرز  استان  بهارستان 
صادرات  و  تولید  اهمیت  بر  مسائلی  دکتر  مراسم،  این  در 
های  فرآورده  حوزه  در  تولیدات  خصوصا  پزشکی  تجهیزات 

کرد. تاکید   IVD آزمایشگاهی 
گفتنی است، شرکت ایده آل تشخیص آتیه، فعالیت خود را از 
سال 1384 با برپایی واحد تحقیقاتی ایده آل تشخیص آتیه آغاز 
انواع کیت های تشخیصی  این شرکت  کرد و در حال حاضر، 

االیزا در زمینه های تشخیص انواع بیماری های عفونی، هورمونی 
به  توجه  با  همچنین  کند.  می  تولید  را  سرطانی  مارکرهای  و 
تعدد و گستردگی محصوالت تولیدی و همچنین نیاز به افزایش 
میزان تولید، خط تولید جدید با بهره مندی از امکانات به روز 
دنیا طراحی و افتتاح شد. شرکت دارای گواهی سیستم مدیریت 
تجهیزات  کل  اداره  تایید  مورد   CB از   ISO13485 کیفیت 
نظام  "ارتقای  طرح  سازی  پیاده  راستای  در  و  است  پزشکی 
کیفی تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت" اقدام الزم جهت اخذ 

گواهی CE از NB مورد تایید را نیز انجام داده است.
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    فرم اشتراک ماهنامه                                1397    

    

 
نام و نام خانوادگی: ....................................................... رشته/تخصص: .................................................................... كد ملي: ..............................................................
نام محل كار: ................................................................................................................... مسئولیت: ................................................................................................................

نشانی:.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 
كدپستی :.............................................................................................. تلفن: ............................................................. فاكس: ...........................................................

موبایل:................................................................................................................... ایمیل:....................................................................................................................................
  تکمیل تمام موارد فوق الزامی است      

         
      مبلغ اشتراک یکساله خارج از كشور با پست سفارشی 360 دالر است.

      لطفًا برای شروع یا تمدید اشتراک، رسید فیش واریزی را همراه با فرم تکمیل شده فوق به دفتر ماهنامه فاكس نمایید.

کارت بانک پاسارگاد به شماره کارت 9152-4072-2910-5022  و شماره حساب 1-12084234-8000-206 به نام آقای محمود اصالنی
              ایمیل: matashkhis@gmail.com               تلفن:  09127333407- 88987501                نمابر: 89776769

 اشتراک 6 ماهه )با پست عادی(                  660،000ریال

      اشتراک 6 ماهه )با پست سفارشی(              720،000 ریال

1.32.000 ریال اشتراک یکساله )با پست عادی(      

    اشتراک یکساله )با پست سفارشی(                1،450،000 ریال

اشتراک یکساله )با پست عادی(               1،320،000 ریال

    اشتراک یکساله )با پست سفارشی(                1،450،000 ریال

660،000 ریال  اشتراک 6 ماهه )با پست عادی(  

720،000 ریال       اشتراک 6 ماهه )با پست سفارشی( 

رویدادها و گزارش ها


