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رویدادها و گزارش هارویدادها و گزارش ها

مهندس محمود اصالنی

پیام تبریک وزیر بهداشت به فعاالن جامعه آزمایشگاهی
 به مناسبت روز آزمایشگاه

آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  اللهی  عین  بهرام  دکتر 
جامعه  فعاالن  به  را  آزمایشگاه  روز  پیامی  در  پزشکی 

گفت. تبریک  آزمایشگاهی 
 

متن این پیام به شرح زیر است:
 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
پزشک،  جرجانی  حکیم  تولد  سالروز  فروردین،  ام  سی   
ی  پژوهشگر و آزمایشگر نامدار ایرانی روز آزمایشگاه نامگذار
که  آنچه  نظیر  حساسی  روزهای  در  شک  بی  است.   شده 
جامعه  زحمات  و  کار  اهمیت  گذرد  می  ما  کشور  در  اینک 
علوم آزمایشگاهی کشور بیشتر و بهتر قابل مشاهده است. در  
روزهای سخت مصاف با ویروس کرونا، جامعه آزمایشگاهی، 
تمام قد در کنار ملت ایران ایستاده و سر افراز و ایثارگرایانه به 

. ورزد  خدمت اهتمام می 

 جامعه آزمایشگاهی حلقه واسطی میان تمامی تالشگران 
ی آنان  عرصه سالمت است و در نتیجه ی تالش شبانه روز
گردد. به پاس  خطوط  درمان و شفای درد مندان محقق می 
فعاالن  تمامی  به  را  آزمایشگاه  روز  رسیدن  فرا  ها،  تالش  این 
گویم و برای همگی آنان  حوزه علوم آزمایشگاهی  تبریک می 

آرزومندم. همیشگی  موفقیت  و  سالمت 

مدیرکل آزمایشگاه مرجع سالمت وزارت بهداشت:

هیچ خدمتی از خدمات آزمایشگاهی از پوشش بیمه خارج نشده است
گفت:  بهداشت  وزارت  سالمت  مرجع  آزمایشگاه  مدیرکل 
خارج  بیمه  پوشش  از  آزمایشگاهی  خدمات  از  خدمتی  هیچ 
برخی  پذیرش  یا  تجویز  برای  قواعدی  است  ممکن  البته  نشده 
زمان  مدت  در  آزمایش  تعداد  مانند  آزمایشگاهی  خدمات 

باشد. اجرا  حال  در  و  تدوین  مشخص، 
دکتر سیامک سمیعی دراین خصوص اظهار داشت: در پاسخ به 
این سوال که چرا برخی خدمات آزمایشگاهی در بخش خصوصی، 
این  برای  مردم  جیب  از  پرداخت  و  دارند  کمتری  بیمه  پوشش 
خدمات بیشتر شده باید گفت که در سال گذشته، افزایش تعرفه 
خدمات آزمایشگاهی در بخش دولتی که مبنای پراخت بیمه ها 

است، نسبت به بخش خصوصی کمتر بوده است. 
خدمات  بیمه  پوشش  گذشته  سالهای  در  افزود:  ی  و
که  بود  درصد   35 حدود  خصوصی  بخش  در  آزمایشگاهی 
از  یکی  است.  یافته  کاهش  درصد   22 حدود  به   1400 سال  در 
درمان  بخش  در  مردم  پرداخت  کاهش  دولت،  های  سیاست 

است بنابراین راهبردها و برنامه های متعددی در معاونت های 
درمان و بهداشت وزارت بهداشت اتخاذ شده که با راهکارهای 
و  دهندگان  ارائه  برای  آزمایشگاهی  خدمات  هزینه  مختلف، 

کند. پیدا  کاهش  نیز  مردم  جیب  از  پرداخت 
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مدیرکل همکاری های بین الملل وزارت بهداشت خبر داد:

تعامل با شرکت های دانش بنیان برای رفع موانع صادرات
 در حوزه سالمت

رویدادها و گزارش ها

بین  های  ی  همکار مدیرکل 
الملل وزارت بهداشت از تعامل با 
شرکت های دانش بنیان برای رفع 
سالمت  حوزه  در  صادرات  موانع 

داد. خبر 
نام  نیک  حسین  محمد  دکتر 
معظم  مقام  گفت:  باره  دراین 
»تولید،  سال  را  امسال  رهبری 
آفرین«  اشتغال  و  بنیان  دانش 

کرده اند. یکی از مسائل مهم در امر تولید، صادرات  ی  نامگذار
کند. لذا  که تولید را شکوفا می  است. زیرا این صادرات است 
با دستور دکتر عین اللهی وزیر بهداشت، پیشبرد امر صادرات 
دستور  در  بنیان  دانش  های  شرکت  کمک  با  سالمت  کاالهای 
کار فعالیت های بین المللی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

گرفت. قرار  پزشکی 
ی ادامه داد: در اولین جلسه ای که به همین منظور تشکیل  و
که در عرصه تولید و صادرات دارو  شد 22 شرکت دانش بنیان 
این  از  داشتند.  شرکت  هستند،  فعال  پزشکی  تجهیزات  و 
در  که  تی  مشکال و  ها  چالش  تا  آمد  عمل  به  دعوت  ها  شرکت 

کنند. بیان  را  دارند  صادرات  عرصه 
عنوان  بهداشت  وزارت  الملل  بین  های  ی  همکار مدیرکل 
وزارت  ی  همکار با  توانیم  می  که  اقداماتی  هم  ما  طرف  از  کرد: 

امور خارجه، مرکز تعامالت معاونت 
ی های  ی و مرکز همکار علمی فناور
ی  یاست جمهور ر و پیشرفت  تحول 
این  کار  پیشبرد  و  موانع  رفع  برای 

شد. مطرح  دهیم،  انجام  شرکتها 
دکتر نیک نام با اشاره به جلساتی 
این  در  ها  هماهنگی  برای  که 
برگزار  خارجه  وزارت  در  خصوص 
نمایندگان  به  گفت:  است،  شده 
از طرف  که ظرفیت هایی  اعالم شد  بنیان  دانش  شرکت های 
ما برای حل مشکالت شان وجود دارد و ما مصمم هستیم موانع 

شود. مرتفع  آنان  کاالهای  صادرات 
بنیان حوزه  نمایندگان شرکت های دانش  بیان داشت:  ی  و
روسیه  به  سفری  نزدیک  آینده  در  خصوص  همین  در  سالمت  
و  بحث  هم  رابطه  این  در  نشست  این  در  که  داشت  خواهند 

شد. نظر  تبادل 
با  جلسات  سلسله  یم  امیدوار گفت:  پایان  در  نیکنام  دکتر 
ی  شرکت های دانش بنیان در راستای حل معضالت پیش رو
با  بتوانیم  و  شود  تشکیل  کان  کما سالمت  کاالهای  صادرات 
کمک بخش های دیگر  در گسترش صادرات نقش آفرینی های 

باشیم. را داشته  الزم 

تجهیزات  حوزه  در  اینکه  بیان  با  مزینانی   اهلل  روح  مهندس 
ی نخواهیم داشت گفت: 11 هزار متخصص  پزشکی سهمیه ارز
مجموع  در  اما  یم  دار کشور  پزشکی  تجهیزات  حوزه  در  شاغل 
حدود 30 هزار نفر متخصص تجهیزات پزشکی در کشور تربیت 

کشور وجود دارد.  شده اند و ظرفیت بکارگیری آنها در 
پزشکی(  وسیله  (کد   IRC هزار   360 حدود  گفت:  ی  و   

تجهیزات پزشکی در سامانه رهگیری و اصالت سازمان غذا و 
دارو صادر شده است  و 120 هزار IRC، کد وسیله وارداتی فعال 

است.  فعال  داخلی  تولیدات  برای    IRC هزار   60 و 
 مزینانی افزود: در کشور یک هزار و 700 تولید کننده تجهیزات 
کننده فعالیت دارند. همچنین  پزشکی و حدود دو هزار تامین 
خدمات  عرضه،  یع،  توز زمینه  در  فعال  شرکت  هزار  سه  حدود 

مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی:

در حوزه تجهیزات پزشکی سهمیه ارزی نخواهیم داشت
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رییس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت اداره کل تجهیزات پزشکی عنوان کرد:

فراخوان شرکت های بازیابی و تعمیرات اساسی تجهیزات پزشکی توسط 
شرکت های دانش بنیان و شرکت های فعال در حوزه تجهیزات پزشکی

کل  اداره  نگهداشت  و  تامین  بر  نظارت  اداره  رییس 
و  بازیابی  های  شرکت  فراخوان  از  پزشکی  تجهیزات 
های  شرکت  توسط  پزشکی  تجهیزات  اساسی  تعمیرات 
دانش بنیان و شرکت های فعال در حوزه تجهیزات پزشکی 

داد. خبر 

منظور  به  گفت:  عالالدین  مهدی  محمد  مهندس   
خدمات  ارائه  زمینه  در  توانمند  های  شرکت  شناسایی 
بازیابی و تعمیرات اساسی تجهیزات پزشکی سرمایه ای 
مطابق با دستورالعمل "بازیابی و تعمیر اساسی تجهیزات 
پزشکی در موسسات پزشکی" از کلیه شرکت های دانش 
پزشکی  تجهیزات  حوزه  در  فعال  های  شرکت  و  بنیان 
دعوت به عمل می آید، جهت شرکت در فراخوان، نسبت 
مربوطه  مستندات  بانضمام  کتبی  درخواست  ارسال  به 
مطابق دستورالعمل مذکور به دبیرخانه اداره کل تجهیزات و 

نمایند. اقدام  پزشکی  ملزومات 
مستندات  ارائه  است  ذکر  شایان  افزود:  ادامه  در  وی 
مطابق با دستورالعمل "بازیابی و تعمیر اساسی تجهیزات 
پزشکی در موسسات پزشکی" پیوست الزامی بوده و نتایج 

پس از بررسی و بازرسی های الزم اعالم خواهد شد.

در  مهندسی  خدمات  مشاوره  و  کیفی  کنترل  فروش،  از  پس 
کنند. فعالیت  می  عرصه تجهیزات پزشکی 

و  نظمی  بی  تجهیزات،  حوزه  در  کرد:  یح  تصر پایان  در  ی  و
فرآیندها در راستای  بازمهندسی  با  باید  و  تخلفاتی وجود دارد 
سه  در  و  شود  کنترل  موارد  این  سالم  رقابت  و  شفافیت 
پزشکی  تجهیزات  بازمهندسی  جلسه   ۶۰ حدود  اخیر  ماهه 

است. برگزارشده 
پزشکی،  تجهیزات  حوزه  در  کرد:  خاطرنشان  ینانی  مز
ی نخواهیم داشت و سیاست دهی  مفهومی به نام سهمیه ارز
کشور  ی برای تامین اقالم مورد نیاز نظام سالمت  تعدادی و ارز

اولویت تولید داخل دانش  با  و  کنندگان  توان تامین  بر اساس 
گردد. می  اقدام  بنیان، 
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وزیر بهداشت خبر داد:

تصویب تعرفه های پزشکی در هیات دولت

گیر  ی های وا رییس مرکز مدیریت بیمار
حذف  گواهینامه  اخذ  بهداشت  وزارت 
نه  را  جهانی  بهداشت  سازمان  از  یا  ماالر
تنها یک دستاورد بزرگ بهداشتی بلکه یک 

دانست.  کشور  برای  ای  توسعه  دستاورد 
سه  گفت:  گویا  مهدی  محمد  دکتر 
همکاران  همگانی  تالش  با  که  است  سال 
های  دانشگاه  در  ویژه  به  ما  سختکوش 

کرمان، بم، ایرانشهر و جیرفت انتقال  علوم پزشکی بندرعباس، 
ایم. نداشته  کشور  در  یا  ماالر محلی 

آینده موفق شویم  یا سال  امسال  یم همین  امیدوار افزود:  ی  و
تنها  نه  موفقیت  این  کنیم.  یافت  در را  یا  ماالر حذف  گواهینامه 
که  کشور است بلکه از آنجا  یک دستاورد بزرگ بهداشتی برای 
جهانی  پایدار  توسعه  گانه  هفده  اهداف  از  یکی  یا  ماالر حذف 
ایران و منطقه  اعالم شده است، یک دستاورد توسعه ای برای 

شود. می  محسوب  شرقی  مدیترانه 
یا ایران بزرگترین کشور منطقه در حذف ماالر

رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر با اشاره به این که هیچ 
کشوری در منطقه با وسعت و جمعیت ایران به این موفقیت بزرگ 
دست نیافته است، بیان داشت: در جریان همه گیری کرونا طی 
دو سال اخیر شاهد جابجایی های عظیم جمعیتی در منطقه 

یا را نگران کننده کرد. بودیم که وضعیت ماالر
از  ناشی  مرگ  کاهش  شاهد   2019 سال  تا  کرد:  اضافه  گویا 
یا بودیم ولی در سال 2020 شاهد افزایش موارد ابتال و مرگ  ماالر

در  که  ی  طور به  شدیم.  ی  بیمار این  از  ناشی 
سال 2019 بالغ بر 227 میلیون و در سال 2020 بالغ 

یا مبتال شدند. بر 241 میلیون نفر به ماالر
در  یا  ماالر از  ناشی  مرگ  که  این  بیان  با  ی  و
مورد  هزار   69 بر  بالغ   2020 تا   2019 سال  از  جهان 
مرگ  موارد  کثر  ا داشت:  اظهار  یافت،  افزایش 
مربوط به کودکان زیر 5 سال بود. موارد مرگ ناشی 
هزار   627 نیز   2020 سال  طی  جهان  در  یا  ماالر از 
کودکان  که 80 درصد از آن در آفریقا و  نفر تخمین زده می شود 

اند. بوده 
یا شعله ور می شود غفلت کنیم ماالر

یا در ایران و جهان مورد تهدید  ی با اشاره به اینکه برنامه ماالر و
جمعیت  در  امسال  فروردین  در  داد:  ادامه  دارد،  قرار  جدی 
برابر   6 بلوچستان  و  سیستان  استان  در  ابتال  موارد  غیرایرانی 
اثر غفلت  ی ممکن است در  این بیمار بنابراین  یافت.  افزایش 

شود. ور  شعله  کشور  در 
یا  گیر گفت: قدمت ماالر ی های وا رییس مرکز مدیریت بیمار
آن  با  که  است  قرن  نیم  از  بیش  و  بوده  ساله  هزار  سه  ایران  در 
کنون شاهد موردی  تا از سال 96  کنیم. خوشبختانه  مبارزه می 
از ابتال بر اثر انتقال محلی نبوده ایم. تعداد موارد ابتال از 98هزار 
و 160 نفر در سال 91 به 1008 نفر در سال 1400 رسیده است که از 

این تعداد 693 نفر ایرانی و مابقی غیرایرانی بوده اند.
گواهی  به   2025 سال  تا  ایران  شد:  یادآور  پایان  در  گویا  دکتر 
کنون  یا نائل می شود. موارد ابتالی بومی از سال 2018 تا اخذ ماالر

کشوربه صفر رسیده است. در 
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رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت:

اخذ گواهینامه حذف ماالریا یک دستاورد توسعه ای برای منطقه و کشور است

بر اساس قانون در  گفت: تعرفه های پزشکی  وزیر بهداشت 
هیات  در  تصویب  برای  و  تعیین  سالمت  بیمه  عالی  شورای 
ارائه می شود و مجموعه ای  و بودجه  برنامه  دولت، به سازمان 
، وزارت بهداشت و سازمان نظام  گر از توافق سازمان های بیمه 

تصویب  به  دولت،  هیات  بعدازظهر  جلسه  در  امروز  که  است 
اعالم خواهد شد. آن،  و جداول  و جزییات  رسید 

های  تعرفه  داشت:  اظهار  بتازگی  اللهی  عین  بهرام  دکتر 
پزشکی در بخش دولتی به طور متوسط ۱۹.۵ درصد و در بخش 

گرفت. قرار  دولت  هیات  تصویب  مورد  درصد   ۲۴ خصوصی 
ی افزود: سازمان نظام پزشکی با افزایش تعرفه های پزشکی  و
موافقت کرده و افزایش تعرفه ها، یک توافق کلی بین سازمان های 

، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی است. بیمه گر


