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اولویت  تخصیص  به  توجه  با   
واکسیناسیون برای متخصصین تجهیزات 
پزشکی کشور، خواهشمند است از نحوه 
کار و روند این اقدام بفرمایید؟  و آیا 
تاکنون واکسیناسون آغاز شده و برای 

چنددرصد انجام شده است؟
انجمن  كويد19،  پاندمي  آغاز  در 
با  متخصصين تجهيزات پزشكي كشور 
كمك تعدادي از خيرين حوزه سالمت 
محافظتي  اقالم  توزيع  و  تهيه  به  اقدام 
مواد  و  دستكش  ماسك،  شيلد،  نظير 
پرسنل  و  خود  اعضاي  بين  ضدعفوني 
فني شركت هاي تجهيزات پزشكي نمود. 
با جدي شدن بحث واكسيناسيون در 
انجمن  صنفي  كميته  بيماري،  اين  برابر 
را  كه همواره رسالت خود  متخصصين 
اعضاي  از  تنها  نه  حراست  و  حفاظت 
خود بلكه از تمامي متخصصين تجهيزات 
پزشكي در سراسر كشور، در برابر انواع 
شغل  اين  بالقوه  خطرات  و  ها  بيماري 
درخواست  ارسال  به  اقدام  داند،  مي 
كه  نمود  ذيربط  مبادي  به  واكسيناسيون 
در اين راستا نامه نگاري هاي متعددي با 
وزير محترم بهداشت و معاونت محترم 
درمان، معاونت محترم بهداشتي وزارت 

متبوع، اداره كل تجهيزات پزشكي و ستاد 
بيماري كرونا بعمل آورد  ملي مديريت 
كه نتيجه اين پيگيري ها به دفتر جناب 
اداره  محترم  رييس  زهرايی  دكتر  آقای 
مبارزه با بيماری های قابل پيشگيری با 
واكسن و قرنطينه و عضو كميته اجرايی 
واكسيناسيون كرونا وزارت بهداشت ختم 
همكاران  كمك  با  جلسه  اين  در  شد؛ 
طهماسبي  مهندس  آقاي  جناب  عزيز 
فراهاني، ضمن  مهندس  آقاي  جناب  و 
تشريح خطراتي كه متوجه پرسنل فني و 
سرويس شركت هاي تجهيزات پزشكي 
به واسطه حضورايشان در مراكز درماني 
و تشخيصي است، بر اهميت و ضرورت 
از همكارانمان  اين بخش  واكسيناسيون 
مطالب  تاييد  با  وی  و  شد  تاكيد 
بيان شده، دستور ارسال ليست پرسنل فني 
شركت هاي تجهيزات پزشكي، از طريق 
اداره كل تجهيزات پزشكي براي معاونت 
 بهداشتي وزارت بهداشت را صادركردند. 
با  آمده  عمل  به  هماهنگي  با  سپس 
مقرر  پزشكي،  تجهيزات  كل  اداره 
به  انجمن  اشراف  به  توجه  با  شد 
شركت  فروش  از  پس  خدمات  بحث 
از  ليستي  پزشكي،  تجهيزات  هاي 
اداره  به  تهيه و  فني شركت ها  پرسنل 

شود،  ارسال  پزشكي  تجهيزات  كل 
كليه  از  فراخواني  طي  انجمن  سپس 
تجهيزات  در حوزه  فعال  هاي  شركت 
ليست  كه  كرد  خواست  در  پزشكي 
واسطه  به  كه  را  خود  فني  پرسنل 
شغلشان الزام حضور در مراكز درماني 
و تشخيصي دارند به همراه درخواست 
بيمه  ليست  نظير  مربوطه  مستندات  و 
توسط  شده  تاييد  كار  انجام  گواهي  و 
طريق  از  درماني–تشخيصي  مراكز 
سايت و يا ايميل، طي يك بازه زماني 
يك هفته، به اين انجمن ارسال دارند. 

سايت  طريق  از  شركت   430 تعداد 
ايميل  طريق  از  شركت   30 تعداد  و 
كه  كردند،  ارسال  را  خود  درخواست 
 ٢٦0 از  نفر   ٢130 تعداد  نهايت  در 
شركت با توجه به مستندات ارايه شده 
افراد  ليست  گرفتند.  قرار  تاييد  مورد 
تاييد شده در تاريخ 1400/0٢/٢٢، طي 
اداره كل تجهيزات  به  ايي رسمي  نامه 

پزشكي ارسال شد.
كل  اداره  به  ليست  ارسال  از  پس 
تاييد  صورت  در  پزشكي،  تجهيزات 
معاونت  به  ليست  كل،  اداره  آن  نهايي 
بهداشتي وزارت بهداشت ارسال و نحوه 
مكان  و  زمان  همچنين  شدن  اجرايي 

در گفتگو با مهندس بحرالعلومیان: 

واکسیناسیون متخصصین تجهیزات پزشکی 
باید در اولویت قرار گیرد

گفتـــگو

 مهندسان تجهيزات پزشکي شاغل در بيمارستان ها و مراکز درماني و شرکت هاي تجهيزات پزشکي که در حال خدمت رساني به مراکز 
تشخيصي، بهداشتي و درماني هستند، بعد از پرستاران وکادر سالمت، در معرض ابتال به ويروس کرونا قراردارند.

 به تازگي بنا به درخواست انجمن صنفی متخصصان تجهيزات پزشکی کشوراز وزارت بهداشت مبنی بر اولويت قرارگرفتن واکسيناسيون اين 
صنف،  با موافقت ضمنی وزارت بهداشت روبرو شده است. بدين جهت گفتکويی را با  مهندس اميرحسين بحرالعلوميان رئيس کميته صنفی انجمن 

متخصصين تجهيزات پزشکی ترتيب داديم که در ادامه می خوانيم. 

مهندسن نیلوفر حسن
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آن  توسط  واكسيناسيون 
معاونت اعالم خواهد شد.

و  نوع     درخصوص 
تخصیص  واکسن  برند 
یافته به این صنف بفرمایید 
و اینکه آیا استفاده از این 
توصیه  را  واکسن  نوع 

می کنید؟ 
فعال  واكسن  برند 
مشخص نيست ولي مطمئنا 
تاييد  مورد  كه  واكسني  هر 
باشد،  بهداشت  وزارت 
واكسن قابل اعتمادي خواهد 

بود. به نظر بنده، واكسن هاي نوتركيب 
نظير اسپوتنيك وي و واكسن هايي كه 
از نوع كشته شده ويروس تهيه شده اند 
نظير واكسن هاي سينوواك، سينوفارم، 
بهارات و بركت، به دليل كم عارضه تر 

بودن توصيه مي شود.

های  محدودیت     درخصوص 
تخصیص ارز به شرکت های تجهیزات 
رفع  ها  این محدودیت  آیا  پزشکی،  

شده است یا همچنان باقی است ؟ 
به  ارز  تخصيص  هاي  محدوديت 
بانك  در  همچنان  پزشكي  تجهيزات 
مركزي وجود دارد به نحوي كه در سال 
با  ارز  اختصاص  لحظه  اين  تا   1400
نرخ دولتي4٢00 توماني به شركت هاي 

تجهيزات پزشكي اجرايي نشده است.

چه  متخصصین،  صنفی     انجمن 
تمهیداتی دراین خصوص انجام داده 

است؟ 
انجمن متخصصين تجهيزات پزشكي 
براي  را  دارد  توان  در  آنچه  هر  كشور 
تجهيزات  هاي  شركت  مشكالت  حل 
افراد فعال در اين حوزه به  پزشكي و 

كار گرفته است، ليكن بايد بپذيريم كه 
برخي  حل  براي  اجرايي  توان  انجمن 
ارزي  بحث  نظير  كالن  مشكالت 
شركت ها را ندارد و فقط بعنوان يك 
اهرم صنفي و بازوي مشورتي مي تواند 

در اين مسايل ورود نمايد.

 آیا وجود تحریم ها و کمبود ارز 
اختصاصی به شرکت های وارداتی که 
تعطیل  حالت  به  را  ها  شرکت  بعضا 
می تواند  کشانده،  تعطیلی  نیمه  و 
و  شده  تلقی  فرصت  یک  عنوان  به 
زمینه ساز تقویت تولید داخل باشد؟ 

تحريم هاي ظالمانه عليه كشور ما از 
يك طرف باعث رشد توليد و عملياتي 
خواهد  ما  جوانان  علمي  توان  شدن 
با  ديگر  طرفي  از  متاسفانه  ولي  شد 
و  كشور  ارزي  منابع  در  محدوديت 
همچنين اعمال محدوديت ها در نقل و 
انتقال پول و كاال، باعث افزايش بهاي 
تمام شده كاالي توليدي و كاهش توان 

صادراتي كشور مي شود.
در هر صورت جوانان و دانشمندان 
علمي كشور مخصوصا در حوزه هاي 
پزشكي  تجهيزات  نظير   HighTech

اين  بايد  تكنولوژي،  نانو  و 
و  شمرده  غنيمت  را  فرصت 
شايستگي هاي خود را به رخ 

جهانيان بكشند.

با  این جریان را      آینده 
توجه به مذاکرات پیش رو در 
پیش  چطور  برجام  خصوص 

بینی می کنید؟
همواره ضمن توكل بر خداوند 
متعال به آينده خوش بين بوده و 
اميدواريم نتيجه تمامي مذاكرات 
براي  بركت  و  خير  آور  پيام 

تمامي مردم ايران باشد.
اين  نتيجه  اميدواريم  همچنين 
ارز،  نرخ  كاهش  موجب  مذاكرات 
فراواني و در دسترس بودن انواع ارزها، 
خارجي،  تجاري  روابط  در  تسهيل 
توليد  افزايش  كشور،  در  تورم  كاهش 
مردم  همه  تردد  در  تسهيل  اشتغال،  و 

ايران به اقصي نقاط جهان باشد.

کالم آخر: 
با تشكر از شما و همكاران محترمتان 
آرزوي  ضمن  و  وزين  نشريه  اين  در 
از  ها  بيماري  تمامي  شدن  كن  ريشه 
جمله بيماري هاي واگير دار مخصوصا 
و  سالمتي  متعال،  خداوند  از  كرونا، 
موفقيت همه مردم ايران را خواستارم. 
شمرده  غنيمت  را  فرصت  همچنين 
گرامي  همكاران  تمام  زحمات  از  و 
مديران  انجمن،  مديره  هيات  در  خود 
متخصصين  انجمن  اجرايي  پرسنل  و 
و  فشرده  صورت  به  هفته  دو  كه 
شبانه روزي كار مهم بررسي مستندات 
را  واكسيناسيون  متقاضي  هاي  شركت 
به عهده داشتند كمال تشكر و قدرداني 

را به عمل مي آورم.


