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 دربیست و نهمین همایش مدیران تجهیزات پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی کشور مطرح شد:

ترویج خرید محصوالت تولید داخل و مدیریت تامین و نگهداشت تجهیزات پزشکی

   مهندس محمود اصالنی

 به گزارش ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی،  همزمان با برگزاری نمایشگاه ایران هلث امسال،

 بیست و نهمین همایش مدیران تجهیزات پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی کشور با هدف ارتقای نظارت بر توزیع و عرضه، نگهداشت و مدیریت تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی در سا لن 

 همایش های نمایشگاه بین المللی در حاشیه نمایشگاه ایران هلث 2019 و با حضور مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی، رئیس دفتر برنامه ریزی، بودجه و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو، 

روسای ادارات اداره کل تجهیزات پزشکی و 150 نفر از مدیران تجهیزات پزشکی دانشگاه ها در تاریخ 20 خرداد 98 برگزار شد.

گفتنی است سیاست گذاری به منظور خرید از تجهیزات پزشکی با کیفیت ایرانی و ترویج خرید از محصوالت تولید داخل و مدیریت تامین و نگهداشت از محورهای اصلی این همایش یکروزه  بود.

صفوی  سیدحسین  مهندس  همایش  این  در 
مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی ضمن اشاره 
به برنامه ریزی الزم جهت اجرایی نمودن منویات 
مقام معظم رهبری در سال 1398 سال رونق تولید 
و پیشبرد برنامه های دولت و وزارت بهداشت در 
حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی، با تاکید مجدد 
پزشکی که  اداره کل تجهیزات  ذاتی  بر وظایف 
نظارت، تقویت و ارتقای کیفیت و ایمنی عملکرد 

تجهیزات و ملزومات پزشکی و تامین نیازهای حوزه سالمت کشور 
است، بر راهبردهای متعدد اداره کل تجهیزات پزشکی در خصوص رونق 
تولید از جمله استفاده از توان بالقوه بخش خصوصی، تشکل ها، اتحادیه ها 
و انجمن های تخصصی حوزه تجهیزات پزشکی به عنوان رکن اصلی 
تولید به منظور افزایش سهم بازار تجهیزات پزشکی از تولیدات داخلی 
و سیاست گذاری به منظور ایجاد راهکار عملی برای هدایت کلیه مراکز 
درمانی دولتی و خصوصی به خرید از تجهیزات پزشکی با کیفیت ایرانی 

و ترویج خرید از محصوالت تولید داخل تاکید کردند.
در ادامه مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی همچنین اجرای 
سرمایه ای  پزشکی  تجهیزات  بروزرسانی  و  بازسازی  ملی  برنامه 
تولید  تخصصی،  انجمن های  ظرفیت  از  استفاده  با  درمانی  مراکز 
کنندگان و واردکنندگان به منظور کاهش هزینه ها و جلوگیری از 
خریدهای غیرضروری و ارتقای نگهداشت تجهیزات پزشکی را از 

دیگر برنامه های مورد نظر برای سال جاری برشمردند.
در ادامه این نشست مهندس مهدیزاده، مدیرکل دفتر برنامه ریزی، 
بودجه و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو در این همایش طی 
برای  الزم  اعتبارات  تخصیص  ریزی  برنامه  موضوع  به  سخنانی 
اجرای برنامه های مختلف حوزه تجهیزات پزشکی از جمله آموزش، 
اجرای pms، ایجاد فضای فیزیکی الزم و تاسیس آزمایشگاه های 
آزمون کنترل کیفی تجهیزات و ملزومات پزشکی و ضرورت بررسی 
مجامع  به  اعالم  و  پزشکی  موسسات  فنی  مسئولین  حق  طرح  و 

امورهیات امناء دانشگاه ها پرداختند.
طرح مسایل و مشکالت در حوزه تجهیزات پزشکی توسط برخی 

های  دانشگاه  پزشکی  تجهیزات  مدیران 
علوم پزشکی سراسر کشور در پانل مجزا 
و آغازین همایش و بررسی راهکارهای و 
ارائه نقطه نظرات و پاسخ های الزم توسط 
مدیران ارشد اداره کل تجهیزات پزشکی، 
از دیگر نکات قابل توجه همایش بیست و 

نهم مدیران تجهیزات پزشکی بود.
همچنین ارائه تجربیات موفق دانشگاه 
برنامه های  دیگر  از  نیز  پزشکی  ملزومات  کدینگ  زمینه  در  مشهد 

همایش یک روزه مدیران بود.
گفتنی است در این نشست، پانل آموزشی امور تفویض و نظارت بر 
تامین و توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی با ارائه مهندس مختاری 
رئیس اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی در خصوص نحوه صدور 
و تمدید مجوز پروانه های تولید A,B و مهندس رویا شهبازی رئیس 
اداره فناوری اطالعات تجهیزات پزشکی در مورد سامانه های اداره کل 
تجهیزات پزشکی و مهندس جمال تولی رئیس اداره نظارت و بازرسی، 

درمورد الزامات نظارت و بازرسی در همایش یادشده برگزار شد.
در پایان یادآور می شود: در این همایش بر بهره برداری اثربخش از 
سامانه های مختلف طراحی شده، با هدف ایجاد یک درگاه ارتباطی 
مستقیم میان مراکز درمانی و دانشگاه های سراسر کشور با اداره کل 
و  درمانی  مراکز  تامین  مشکالت  ثبت  به منظور  پزشکی  تجهیزات 
کمبودهای ملزومات پزشکی، توزیع و نظارت بر نحوه توزیع کاالهای 
وارداتی با ارز رسمی از طریق نظارت بر چرخه توزیع تا مصرف کننده 
کیفی  ناگوار و مشکالت  به گزارش های حوادث  نهایی و رسیدگی 
و  لزوم  به  باتوجه  همچنین  شد.  تاکید   )MDR( پزشکی  تجهیزات 
ضرورت هم اندیشی و تشریک مساعی در امور مربوط به تامین، توزیع 
و نگهداشت تجهیزات و ملزومات پزشکی و مرور مسایل مختلف 
در این حوزه ، مقرر شد در سال جاری ضمن برگزاری نشست های 
تخصصی بررسی تجهیزات پزشکی در دانشگاه های قطب، نشست های 

مجازی و اجرای دو همایش نیز تا پایان سال جاری اجرایی گردد.
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