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کنترل تجهیزات پزشکی مبحث گسترده ای است که حوزه های 
مختلفی را از واردات، تولید و توزیع گرفته تا بررسی کیفی تجهیز 
و نحوه استفاده از آن در مراکز درمانی و تشخیصی دخیل می کند.

آزمایشگاه مرجع سالمت نا ظر کیفی آزمایشگاه های کشور 
است که در قالب ادارات مختلف با وظایف مشخص به تمام 

جنبه های آزمایشگاه رسیدگی می کند...

با شروع فعالیت سازمان غذا و دارو و با توجه به رویه خوب این 
سازمان در زمینه دارو درکشور، توسط وزیر وقت بهداشت، تصمیم به 
انتقال تمامی امور مربوط به حوزه سالمت به این سازمان گرفته شد...
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ساماندهی تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی

 دکتــر حسین دارآفرين  | مديرمسئــول

بر اساس قانون تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت 
درمان و آموزش پزشــکی، سوم خرداد 1367، تعیین 
ضوابط مربوط به ورود، ساخت، نگهداری ، صدور مجوز 
فعالیــت و انهدام تجهیزات و مواد مصرفی پزشــکی، 
دندانپزشــکی و توانبخشــی و نیز ارزشیابی، نظارت و 
کنترل این ضوابط برعهده وزارت بهداشت است. عالوه 
بر آن مطابــق مقررات امور پزشــکی، دارویی و مواد 
خوراکی و آشــامیدنی نیز ساخت یا ورود هر نوع مواد 
و تجهیزات پزشکی،  دندانپزشکی یا مواد اولیه، قطعات 
و بســته بندی آنها و همچنین ترخیص این کاالها از 
گمرک  باید با کسب اجازه از این وزارتخانه انجام شود. 
دراین راستا وزارت بهداشــت متعهد است در اجرای 
وظایف محوله سالمت جامعه را در کلیه مراحل اجرای 
این قوانین درنظر داشته باشد و با توجه به نقش مهم 
و تاثیرگذار تجهیزات پزشــکی مورد اســتفاده در امر 
تشــخیص و درمان تمامی تالش خــود را جهت ارائه 
تجهیزات با کیفیت، ایمن، اثربخش، در دســترس و با 

قیمت مناسب به کار گیرد.
بــا توجه به ایــن مقدمه وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی می باید تمامی توان کارشناسی، اجرایی 
و مدیریتی خود را به منظور جلوگیری از تولید، واردات 
و عرضه تجهیزات پزشــکی و همچنین آزمایشــگاهی 
غیراصیل، بی کیفیت و غیرقانونی به کار بندد و در راستای 
سیاســت های ابالغی مقام رهبری حمایت از تولیدات 
داخلی با کیفیت و مــورد تایید را در صدر فعالیت های 
خود قرار دهد. متاسفانه از زمان تصویب این قانون و در 
طی دوره های مختلف مسئولیت قانونی و انجام وظایف 
به ویژه در بخش تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی 
بین آزمایشگاه رفرانس/آزمایشگاه مرجع سالمت و اداره 
کل تجهیزات پزشکی دست به دست گردیده است و در 
هر دوره به جای رویکرد علمی و عملی استفاده از تجارب 
کشورهای پیشرفته،  نگاه مدیران مجموعه سیاست های 

مرتبط با این وظایف را تعیین می کرده است.
اگرچه درسال های اخیر به دنبال تدوین آیین نامه 
اجرایی نحوه واردات و تولید وسایل پزشکی و تعیین 
الزامات فنی ثبت گروه های مختلف محصوالت، نظام 
صدور مجوز ترخیص کاال و فرآورده ها و سایر مسائل 
مرتبط بــا هماهنگی اداره کل تجهیزات پزشــکی و 
آزمایشــگاه مرجع ســالمت، ارتقا چشمگیری داشته 
اســت اما همچنان بحث اصلــی در خصوص تعیین 
صالحیت ارزیابی و تایید فنی تجهیزات و فرآورده های 
آزمایشگاهی اختالف دیدگاه وجود دارد به نحوی که 
اداره کل تجهیزات به دلیل مشکالت ارزی، یکپارچه 
سازی و ساماندهی بر این باور است که بایستی تمامی 

مراحل ورود یا تولید تا مصرف تجهیزات آزمایشگاهی 
مانند ســایر تجهیزات در ایــن اداره تجمیع یابد و از 
طرف دیگر آزمایشــگاه مرجع ســالمت بــا توجه به 
وظایف ذاتی و ساختار تشــکیالتی و همینطور بدنه 
کارشناســی قــوی و ارتباط علمــی و فراگیری که با 
آزمایشگاه ها و نمایندگان اصلی آنها یعنی انجمن های 
علمی آزمایشگاهی دارد و با درنظر گرفتن  تجاربی که 
سالها در این زمینه داشته است بر این اعتقاد است که 
بایستی مدیریت و اجرای بخش های مرتبط با ارزیابی 
کیفیت و عملکرد وســایل تشخیص آزمایشگاهی در 
آزمایشگاه مرجع سالمت صورت گیرد و تعیین نحوه 
انجام و همچنین نظــارت بر روند ارزیابی ها و صدور 
تائیدیه های فنی در این مجموعه  می تواند بسیاری 
از مشکالت موجود مصرف کنندگان در حوزه کیفیت 
کیت و تجهیزات را  حل نماید به همین دلیل  تغییر 
مجدد این ساختار می تواند ضربات جبران ناپذیری را 
 IVD (in vitro diagnostic device) در حوزه

و به تبع آن نظام سالمت وارد نماید. 
نظــر بــه اهمیــت موضوع مــورد بحــث و تاثیر 
مســتقیم آن بر عملکرد آزمایشــگاه های پزشــکی 
و بــا توجه بــه تصمیــم وزارت بهداشــت مبنی بر 
ادغــام مجــدد فعالیت هــای اداره کل تجهیــزات و 
 آزمایشگاه مرجع ســالمت، پیشــنهادهای زیر ارائه

می شود:
 حضــور مســتمر مدیــرکل آزمایشــگاه مرجع 
ســالمت و یا نماینــدگان وی در جلســات تصمیم 
گیری برای  وسایل تشخیص آزمایشگاهی و هر گونه 
 سیاســتگزاری در این زمینه با مشــارکت پر رنگ و

موثر ایشان 
 ادامــه اجرای فعالیت های مربــوط به مدیریت  
ارزیابی کیفیت و عملکرد  وسایل تشخیص آزمایشگاه 
پزشکی توسط آزمایشگاه مرجع سالمت و در مجموعه 

آزمایشگاه های همکار این اداره کل
 حضور موثرتر انجمن های علمی به عنوان نماینده 
رســمی مصرف کنندگان در کمیته فنی تجهیزات و 

دارا بودن حق رای در این حوزه
 امکان دســتیابی آسان به ســایت تجهیزات و 
تفکیک انــواع تجهیزات و مواد مصرفــی به ویِژه در 

بخش آزمایشگاه
بدیهی اســت در صورت تحقق پیشــنهادات فوق 
می توان شــاهد عملکرد موثرتــر اداره کل تجهیزات 
و آزمایشــگاه مرجع سالمت بوده و در نهایت تصمیم 
گیری در خصوص حوزه ها و مسئولیت های مستقل و 

تداخلی به شیوه ای موفق تر صورت می پذیرد.
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دکتر میترا مهرآزما | سردبیر

ساالنه بیش از یک میلیارد آزمایش در ایاالت متحده 
امریکا برای تعیین و اندازه گیری مواد شــیمیایی انجام 
می پذیرد و این آزمایش ها در تصمیمات پزشــکی بسیار 
موثر هســتند. گفته می شود که تا 70 درصد تصمیمات 
پزشکی براساس نتایج آزمایش ها صورت می گیرد. همین 
علت نیاز به استانداردســازی روش  های انجام آزمایش و 
دســتگاه های انجام دهنده آزمایش، به شــدت احساس 

می شود.
ایــن استانداردســازی برای افزایــش دقت و صحت 
آزمایش ها بســیار الزم است. در بسیاری از آزمایشگاه ها 
درصدی از آزمایش ها توســط تکنســین های آزمایشگاه 
انجام می شــود، از جمله بررســی میکروسکوپی و آنالیز 
خون و مایعــات بدن، بافت ها و ســلول ها، تشــخیص 
باکتری ها، پارازیت ها و دیگر میکرو ارگانیســم ها، انجام 
کراس مچ برای تزریق خون، تشخیص سلولی برای تعیین 
ســلول های غیرطبیعی و غیره. دستگاه ها بطور همزمان 
آزمایش های دیگری را نیز انجام می دهندو در شــرایط 
حاضر انجام بســیاری از آزمایش ها به صورت دستی نه 
مقرون به صرفه است، نه امکانپذیر و نه اصال قابل قبول. 
ولی بسیاری از آزمایشگاه ها قدرت خرید باالیی ندارند و 
خرید دستگاه های پیشــرفته و یا تعویض دستگاه ها کار 
ســختی خواهد بود. به همین علت بایــد از روش هایی 
استفاده کرد تا کاربری دستگاه های موجود افزایش یابد. 
فیلدهای تشخیصی آزمایشگاه ها رو به افزایش است. نیاز 
به روش های جدید دائما حس می شود. آزمایشگاه ها باید 
مطمئن باشند که دســتگاه هایی که خریداری می کنند 
پاســخگوی تقاضاهای ایجاد شده باشند و راحت تر برای 
آینده تنظیم شــوند و قابلیت برپایــی آزمایش ها جدید 
را داشــته باشند. از ســوی دیگر در تمامی آزمایشگاه ها 
Turnaround time بســیار اهمیــت دارد. ســرعت 
پاســخگویی به پزشــک و تصمیم گیری هرچه سریعتر 
برای بیمار اهمیت باالیی دارد و این امر بدون استفاده از 

دستگاه های پیشرفته تر امکانپذیر نیست.
از  بهتــر  هرچــه  اســتفاده  بــرای  دیگــر  روش 
 IT(Information دســتگاه های موجود، اســتفاده از
Technology) در آزمایشــگاه ها است. در حال حاضر 
IT و اتوماتیک شدن آزمایشــگاه نمی توانند از هم جدا 
باشــند و در واقع این سه اضالع مثلث IT، دستگاه هایی 
 IT اتوماتیک و تکنولوژیست  آزمایشگاه ها هستند. تلفیق
و دستگاه ها با یکدیگر مدیریت آزمایشگاه را نیز آسان تر 
خواهد کرد. همچنین سرعت و صحت آزمایش ها افزایش 
خواهد یافــت و با افزایش تعــداد آزمایش و روش های 
انجام آن در اینکه نتایج چگونه و با چه سرعت به دست 
پزشــک می رسد نقش بسزایی خواهد داشت. استفاده از 

دســتگاه های مدرن نیاز بکارگیری پرسنل بیشتر را نیز 
برطرف می سازد و از این نظر در اقتصاد آزمایشگاه بسیار 

موثر خواهد بود.  
به همین علت برای مدیریت یک آزمایشگاه پزشکی، 
استفاده از دســتگاه های پیشــرفته که پاسخگوی نیاز 
استفاده کنندگان از خدمت باشد اهمیت غیرقابل انکاری 
می یابد. تهیه دستگاه ها از مجاری دارای صالحیت بخشی 
از مشکل را حل می کند اما استفاده از گارانتی و خدمات 
پس از فروش توسط شرکت های واسطه و یا سازنده هم 

به همان اندازه اهمیت دارد.
اینکه سازمانی ذیصالح با کارشناسان مجرب و خبره 
با دانش روز و مرتبط بتواند این مســئولیت ها را بر عهده 

بگیرد بسیار مهم است.
تقاضای استفاده کنندگان خدمات که در مرحله اول 
بیماران و سپس پزشکان را، برای استفاده در تشخیص، 
درمــان و پیگیری بیماری، در برمی گیرد، دقت و صحت 
باالی آزمایش  و سرعت و ســهولت در رسیدن به نتایج 
دقیق است و این امر امکانپذیر نخواهد بود مگر اینکه در 
سایه مدیریت علمی و قوی در آزمایشگاه، تکنولوژیست 

در کنار اتوماسیون بتواند به بهترین نتیجه برسد.
تقاضــای آنها این اســت که وزارت بهداشــت بتواند 
بهترین مرجع جهت تولیــد، واردات و عرضه تجهیزات 
پزشکی را تعیین نماید و این مرجع از علم و تجربه کافی 
در این زمینه برخوردار باشــد. بدیهی اســت که در این 
میــان به کار گیری دانش و تجربــه انجمن های علمی 
مرتبط با آزمایشگاه و همچنین آزمایشگاه مرجع سالمت 

بسیار موثر خواهد بود.
رعایت زنجیره ســرد و دمای مناســب برای اکثریت 
قریب به اتفاق کیت های آزمایشگاهی الزم است که باید 
بــه محض خروج این کیت ها از کارخانه های ســازنده 
رعایت شــود، دقیقا همان اتفاقی که بــرای داروها باید 
بیفتد. در شــرایطی کــه تحریم ها ازطرف بســیاری از 
کشــورها همچنان ادامه دارد، این نکته بسیار مهم است 
چــرا که عدم رعایت زنجیره حرارتی مناســب در نتایج 

آزمایشات بسیار موثر است. 
همچنین انتخاب دســتگاه مناســب که از بین تعداد 
فراوان دســتگاه موجود بتواند با بهترین قیمت، کیفیت 
و سرعت پاسخگو باشــد، همچنین قابلیت ارتقاء جهت 
آزمایشــات پیشــرفته تر را داشته باشــد  و همچنین از 
خدمات پشتیبانی مناســب بهره مند شود، مقوله بسیاز 
پیچیده ای اســت که فقط اهل فن میتوانند از عهده اش 

برآیند.
به امیــد شایســته ســاالری در تمــام جایگاه های 

مسئولیتی جامعه. 

 اهمیت تامین تجهیزات پزشکی توسط مرجعی معترب
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 بهرتین نتیجه

 را خواهد داشت

  لطفا برای شــروع وظایــف اداره 
تجهیزات را بطور خالصه بفرمایید.

اداره کل نظــارت بر تجهیــزات و ملزومات 
پزشــکی وظیفه نظــارت و ارزیابــی تجهیزات 
پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی، رادیولوژی 
و کلیه ملزومــات مربوط به حوزه ســالمت را 
برعهده دارد. در نتیجه شــرح وظیفه این اداره 
در نامش مستتر است. در واقع وظیفه اصلي این 
اداره نظام مند کردن تجهیزات پزشکي در کشور 
و نظارت بر نحــوه تولید،  واردات،  توزیع، عرضه، 
مصرف،  نگهداري، صادرات، ارتقاي کمي و کیفي 
تولیدات وسایل پزشکي داخل کشور و نظارت بر 

کیفیت لوازم پزشکي وارداتي است.
هر یــک از این وظایف در چندین قســمت 
بــا عناوین مختلف انجام می شــود. ســه اداره 
کارشناســی جهت نظارت و ارزیابی تجهیزات 
پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی، به همراه 
اداره نظــارت بر تولیــد و واحدهای تولیدی که 
نوع وظایفش از نامش پیداســت و اداره نظارت 
و ارزیابی که مسئول پیگیری شکایات و مسائل 
حقوقی است. این خالصه ای از  ساختار اداره کل 

تجهیزات است.
  در حال حاضر اداره کل تجهیزات با 
عنوان  اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات 
و ملزومات پزشکی زیر نظر سازمان غذا و 
دارو فعالیت می کند. چه ضرورتی باعث شد 
که این اداره از وزارت بهداشت به سازمان 

غذا و دارو منتقل شود؟
بله در گذشته زیر نظر مرکز مدیریت بازرگانی 
وزارت بهداشت فعالیت می کرد اما در چند سال 
اخیر به زیرمجموعه ســازمان غذا و دارو منتقل 
شــده اســت. دلیل این انتقال هم این بود که 

زهـــرا يونسی
کنترل تجهیزات پزشــکی مبحث گسترده ای اســت که حوزه های مختلفی را از 
واردات، تولید و توزيع گرفته تا بررســی کیفی تجهیز و نحوه اســتفاده از آن 
در مراکز درمانی و تشــخیصی دخیل می کند. در نتیجه با توجه به اهمیت اين 
موضوع نظام ســالمت کشــور، برای کنترل اين تجهیــزات و ملزومات، نیازمند 
همکاری بخش های مختلفی اســت که با شــرح وظايف مشخص در راستای يک 
هــدف واحد فعالیت می کنند. آزمايشــگاه مرجع ســالمت و اداره کل نظارت و 
ارزيابی تجهیزات پزشــکی از مهمترين اين مراکز هســتند که با همکاری هم 
وظیفه نظارت بر تمامی تجهیزات مربوط به سالمت کشور را از تولید يا واردات تا 
مصرف و خدمات پس از فروش برعهده دارند. سال 136۴، همزمان با تقويت 
رويکرد نظارتی وزارت بهداشت، ضرورت تشکیل مجموعه ای برای رسیدگی به 
امور تجهیزات پزشکی باعث ايجاد »دفتر تجهیزات پزشکی« در معاونت درمان 
شــد. به تدريج گستردگی فعالیت اين حوزه باعث شــد که اين دفتر در سال 
72 به اداره بدل شود و سرانجام در سال 1376، اداره کل تجهیزات پزشکی 
تشکیل و از سال 13۸5 زير نظر قائم مقام وزير بهداشت در امور بازرگاني و 
مرکــز مديريت و هماهنگي امور بازرگاني فعالیت خــود را آغاز کرد. اداره کل 
تجهیزات پزشکی، عهده دار مسئولیت نظارت بر تجهیزات پزشکی کشور شد و با 
نظر کارشناسان به تدوين و اجرای آئین نامه و منشور تجهیزات پزشکی وزارت 
بهداشت، مبارزه با قاچاق و ارزيابی و مديريت بازار تجهیزات پزشکی پرداخت. 
امــا در مهر ماه ســال 139۰، اين اداره با عنــوان »اداره کل نظارت و ارزيابی 
تجهیزات و ملزومات پزشکی« زيرمجموعه سازمان غذا و دارو قرار گرفت. اين 
انتقال موافقان و مخالفانی دارد. مخالفان بر اين عقیده اند که ســازمان غذا و 
دارو بلحاظ ســاختاری ســنخیتی با مديريت تجهیزات پزشکی ندارد و موافقان 
 (Food معتقدند که اين ســازمان نیز مانند سازمان جهانی دارو و غذای امريکا
and Drug Administration)FDA متولی اصلی تجهیزات پزشکی در کشور 
اســت. اين موضوع بهانه ای شد برای نشريه پاتولوژی که برای آشنايی بیشتر 
با نوع فعالیت های صحبتی با آقــای محمدعلی حیدری ريیس اداره تجهیزات و 

فرآورده های آزمايشگاهی داشته باشیم.
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سازمان غذا و دارو مصوب مجلس است. مانند 
FDA یا همان ســازمان غذا و داروی امریکا 
کــه کل تجهیزات و دارو و همــه امور مرتبط 
زیر نظر آن انجام می شــود. در واقع تمام امور 
مربوط به کاالهای سالمت از واردات، ترخیص، 
تعرفه، کنترل کیفی و ... موازی و مشابه هستند 
و از این نظر بهتر اســت کــه یک نهاد نظارتی 
واحد داشته باشند. به این ترتیب کل مجوزهای 
وزارت بهداشت از جمله واکسن، دارو، تجهیزات 
پزشکی و آزمایشگاهی و محصوالت آرایشی و 
بهداشتی باید زیر نظر سازمان غذا و دارو صادر 

شود.
  طبق گفته شــما شرح وظیفه هر 
سازمانی در نام آن مستتر است، سازمان 
غذا و دارو طبق نام این سازمان مسئول 
سالمت غذا و دارو در کشور است. چطور 

در بحث تجهیزات پزشکی وارد می شود؟
سازمان غذا و دارو متولی قانونی این امر است 
که زیرساخت های قوی قانونی در زمینه غذا و 
دارو دارد و با توجه به پتانســیلی که در زمینه 
تجهیزات داشت و شباهت فرآیندهای مربوط به 
کاالهای سالمت این انتقال انجام شد.  همانطور 
که سازمان غذا و دارو در کشوری مانند امریکا 

مسئول کنترل تجهیزات پزشکی است. 
  آیا انتقال اداره تجهیزات به سازمان 
غذا و دارو در ارتباط با همکاری هایی که 
با آزمایشگاه مرجع سالمت داشتید خللی 
ایجاد نکرده اســت؟ نظر شما در این باره 

چیست؟
بحث انتقال نیست. بحث این است که تمامی 
امور مربوط به واردات و تولید باید متولی خاص 
خودش را داشــته باشــد. متولی ای که وظیفه 
دیگری به جز این کار نداشــته باشــد. نه در 
آزمایشگاه نه هیچ جای دیگر. وظایف آزمایشگاه 
مرجع سالمت به قوت خودش باقی است و در 
اداره تجهیزات حتی یک پســت آزمایشگاهی 
هم  وجود ندارد. چون اساســا مســائل مربوط 
به آزمایشگاه در شــرح وظیفه ما نیست پس 
دخالتی هم نداریــم. نظر من هم در این مورد 
شــرط نیســت و این کار طبق نظر قانونگذار 

صورت گرفت است. 
  چرا ارزیابی تجهیزات آزمایشگاهی 
از پزشــکی جدا است و هر کدام در اداره 

جداگانه بررسی می شوند؟
در واقع جدا نیســتند ایــن تفکیک برای 
بررســی تخصصی تر صورت گرفته. تجهیزات 
آزمایشــگاهی از آنجایی کــه دارای دایرکتیو 
مشخص هستند با وجود تعریف یکسانی که با 
تجهیزات پزشکی دارد در دو اداره مجزا بررسی 
می شوند. مثال تجهیزات پزشکی از آنجایی که 
مســتقیم با بدن بیمار در تماس است ارزیابی 
دقیق تری نیــاز دارد. در نتیجه  تفاوت تنها در 

روش های ارزیابی و ماهیت این تجهیزات است.
  آیــا کنترل کیفی تجهیزات هم در 

شرح وظایف این اداره تجهیزات است؟ 
بله طبق تعریف سازمان غذا و دارو، نظارت 
و ارزیابــی واحدهای وارداتــی و تولید، کنترل 
کیفی، نظارت و بازرســی تمامــی تجهیزات 
پزشــکی در شــرح وظایف این اداره اســت. 
البته رونــد ارزیابی به شــکل کمیته ای انجام 
می شــود و کمیته های تخصصی در گروه های 
 مختلف پزشــکی مانند کمیته تخصصی زنان،

 ، IVD (in vitro diagnostic device)
دندانپزشــکی و قلب و عروق...  بــا نظر وزیر 
بهداشــت و مدیر کل اداره تجهیزات پزشکی 
و با حکم مشــخص فعالیــت می کنند. نقش 
این کمیته ها صرفا مشــورتی اســت و تایید 
نهایی محصــول برعهده کمیته فنی تجهیزات 
پزشکی اســت که در راس آن رییس سازمان 
غذا و دارو قرار دارد. معاونت درمان و اســاتید 
دانشگاه و نماینده تولید کنندگان هم سایر اعضا 
کمیته فنی هستند. نظر کمیته های تخصصی 
در کمیته فنی ارزیابی می شــود و با رای نهایی 
ایــن کمیته، تجهیز یا وســیله مورد نظر ثبت 
می شود. البته همکاران ما در آزمایشگاه مرجع 
سالمت هم در کارهای کارشناسی با ما مشورت 
می کنند و در حقیقت از کمیته های مشــورتی 

اداره کل محسوب می شوند.
  کنترل کیفــی تجهیزات را چطور 

انجام می دهید؟ 
تجهیزات در آزمایشــگاه های کنترل کیفی 
غذا و دارو ارزیابی می شوند و از آزمایشگاه های 
همکار مانند آزمایشــگاه دانشــگاه امیرکبیر، 
ســازمان پژوهش های علمی صنعتی و ... هم 

برای بررسی فنی تجهیزات استفاده می شود. 
  آیا آزمایشــگاه هایی که به عنوان 
آزمایشگاه همکار اسم بردید تخصص کافی 

در خصوص تجهیزات آزمایشگاهی دارند؟ 
در مورد بحث فنی تجهیزات نیاز به تخصص 
آزمایشگاهی نیست بلکه نیاز به دانش مهندسی 
است. اما در مورد  کیت ها بحث عملکرد مطرح 
اســت که برای کنترل کیفی آنها از آزمایشگاه 

مرجع سالمت یا سایر آزمایشگاه هایی که مورد 
تایید هســتند مانند ســازمان انتقال خون یا 
آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی کمک گرفته 

می شود.
   چرا آزمایشگاهی غیر از آزمایشگاه 
مرجع ســالمت را در ایــن مورد دخیل 
می کنید مگر بررســی کیفی کیت ها از 

وظایف آزمایشگاه مرجع سالمت نیست؟
هــم آزمایشــگاه مرجــع ســالمت هــم 
آزمایشــگاه های دیگــر که صالحیــت دارند 
می توانند در این مورد کمک کنند. حتی خود 
آزمایشگاه مرجع ســالمت هم کیت ها را برای 
ارزیابی به آزمایشــگاه های دیگر می فرستد. ما 
می خواهیم آزمایشــگاه های دیگری هم برای 
اطمینان بیشتر دخیل باشند. اما کنترل کیفی 
آزمایشــگاه ها و هر موردی که مربوط به داخل 
آزمایشگاه اســت به آزمایشگاه مرجع سالمت 

مربوط است و ما وارد آن نمی شویم. 
  نظر اداره کل تجهیزات و ســازمان 
غذا و دارو در مورد استفاده آزمایشگاه از 

تجهیزات بازسازی شده چیست؟
استفاده از این تجهیزات کامال خالف قانون 
اســت و هیچ توجیهی برای استفاده از آنها در 
آزمایشگاه وجود ندارد. باید ببینیم که چه کسی 
اجازه استفاده از آنها را به آزمایشگاه داده و چه 
کســی مســئول نظارت به آنها است. اما آنچه 
مشخص اســت این اســت که به هیچ عنوان 
آزمایشگاهی مجاز به استفاده از این دستگاه ها 
نیست. اگر به هر طریقی وارد شده باید گزارش 
و اگر اســتفاده می شود جلوی آن گرفته شود. 
آزمایشــگاه مرجع ســالمت موظف است اگر 
تجهیزی بدون مجوز در آزمایشــگاه استفاده 

می شود به ما گزارش کند.
  همانطور که می دانید وزارت صنایع و 
گمرک هم از متولیان واردات کاال هستند 
از آنجاییکه اداره تجهیزات مسئول صدور 
مجوز واردات تجهیزات پزشکی است آیا 
این موضوع باعث تداخل یا موازی کاری 

نمی شود؟
در سال های اخیر تعامل میان متولیان واردات 
بســیار بهتر از قبل شده است. عالوه بر این هر 
وسیله ای که وارد کشور می شود برای استفاده 
در مراکز درمانی و تشخیصی باید دارای مجوز 
از اداره کل تجهیزات باشد. در نتیجه حتی اگر 
تجهیزی وارد کشور شود هم بدون مجوز امکان 
اســتفاده ندارد. ضمن اینکه تمام مســئولیت 
نظارت بر تجهیزات پزشکی تحت نظر سازمان 
غذا و دارو انجام می شود و این سازمان در زمینه 
بازرسی و نظارتی بسیار قوی است. در واقع در 
طرح های جدید سعی بر این است تمامی موارد 
مربوط به نظارت بر واردات تجهیزات پزشــکی 
از طریق ســازمان غذا و دارو انجام شود که در 

تمام امور مربوط به 
کاالهای سالمت از 
واردات، ترخیص، 

تعرفه، کنترل کیفی 
و ... موازی و مشابه 

هستند و از اين 
نظر بهتر است که 

يک نهاد نظارتی 
واحد داشته باشند
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نتیجه آن تنها یک سازمان مسئول باشد.
  پس با این توضیحات واردات تمام 
تجهیزات پزشکی زیر نظر سازمان غذا و 
دارو کنترل است. چطور این کنترل انجام 

می شود؟
بله. طی چند ماه اخیر برای کنترل هر چه 
بیشــتر تجهیزات و به صفر رســاندن احتمال 
قاچاق و کاالهای بدون مجوز، سیســتم هایی 
تحت عنوانEPL  و سامانه TTAC به ترتیب 
از طرف اداره گمرک و سازمان غذا و دارو طراحی 
شده است که اگر خوب اجرا شوند و ملزومات 
آن پیاده شود در کنترل کاالهای وارداتی بسیار 
کمک کننده خواهد بود. به طور کلی در طرح 
جدید تمامی کاالهایی که وارد کشور می شوند 
حاال چه مستقیم از طریق اداره کل تجهیزات 
وارد شــده باشــند چه از راه های دیگر، پس از 
 IRC(IRAN ثبــت ملزم بــه دریافت کــد
REGISTRY CODE)  هســتند. به این 
ترتیب تمام تجهیزات مورد اســتفاده در سطح 
کشور باید در سامانه اداره کل ثبت شوند و کد 
IRC  داشته باشند. اگر در کنار صدور این کد، 
سامانه ثبتارش هم از طرف وزارت بازرگانی راه 
اندازی شود و با سامانهTTAC  سازمان غذا و 
دارو وEPL   گمرک لینک خواهد شــد و در 
نتیجه این کد برای هر سه نهاد وزارت بازرگانی، 
گمرک و اداره تجهیزات شــناخته شده خواهد 
بود که به نوعی همان مجوز استفاده از آن است.
  لطفا در مورد ایــن طرح  جدید و 
کارکردهای کد IRC  بیشتر توضیح دهید.

کــد IRC ، کد قابل پیگیــری و غیر قابل 
جعلی است که براساس کارشناسی دقیق یک 
پرونده از طرف سازمان غذا رو دارو یکبار برای 
همیشه صادر می شود و اگر پرونده ای موفق به 
دریافت کد نشــود به این معنی است که کاال 
مجوز استفاده ندارد. بنابراین استفاده از تجهیزی 
که وارد شــده در صورتی که این کد را نداشته 
باشد امکان ندارد چون تمام آزمایشگاه ها ملزم 
  IRCبه اســتفاده از تجهیزاتی هستند که کد
دریافت کرده اند. در حقیقت این کد شناسه ای 
است که برای وزارت بازرگانی و گمرک، سازمان 
غذا و دارو و اداره کل تجهیزات تعریف شــده 
اســت و هر تجهیزی که وارد می شود اگر این 
کد را داشته باشد در هر سه سامانه مورد قبول 
خواهد بود همچنین شرکت ها برای ثبت، مجوز 
ورود و دریافت کد IRC  و ســایر اقدامات در 
سامانه IMED باید در سامانه TTAC  ثبت 

نام کنند.
بــا اجرای این طرح روال صدور فاکتور فقط 
بســتگی به یک کد خواهد داشت و از این نظر 
در بستن راه های تقلب موثر است. بعد از صدور 
کد هم به تجهیزات برچســب غیرقابل جعلی  
الصاق می شــود که به نوعی مهر تایید تجهیز 

محسوب می شود. کد IRC  به این معنی است 
که کسی بدون آن نمی تواند حتی ثبت سفارش 
کند و این اتفاق باعث خوشحالی است چون در 
ساماندهی تجهیزات بسیار کمک کنند خواهد 

بود.
  این طرح از چه زمانی شروع شده و 

به چه شکل پیش رفته است؟
در واقع صدور کد مشــخص در مورد دارو از 
سال ها پیش انجام می شد اما از تیر ماه امسال 
در مورد تجهیزات پزشــکی هم انجام شد. در 
حال حاضر طرح در مرحله کدگذاری تجهیزات 
قبلی است و بیشتر تجهیزاتی که از قبل مجوز 
داشتند کدIRC  گرفته اند و سعی بر این است 
که تا آبان ماه تمامی تجهیزات دارای مجوز کد 
دریافت کنند و بعــد پرونده های ثبتی جدید 

بررسی شوند.

  گفتیــد کد IRC بــه منزله یک 
شناسه مشترک است میان گمرک، وزارت 
بازرگانی و ســازمان غذا و دارو، چرا این 
سیستم ها با هم یکی نمی شوند و واردات 

یک متولی مشخص ندارد؟
چون هر نهاد مسئول وظایف خودش است و  
تنها مسئول ترخیص کاالی کل کشور گمرک 
است و سامانه خودش را دارد. موضوع مهم این 
است که سیستم ها در تعامل با یکدیگر باشند 
و سیاستگذاری مشخص و واحدی داشته باشند 
که این امر در حال انجام است. در واقع نتیجه 
داشــتن یک کد که مورد قبول هر ســه نهاد 
باشــد راه را برای کنترل بهتــر از طرف ارگان 
مســئول هموار می کند. به این ترتیب از طرف 
مسئولی که باید کیفیت یک تجهیز را با توجه 
به معیارهایی که در نظر دارد بررسی کند، کدی 
صادر می شود که در دو ارگان دیگر مورد قبول 

است.
  تا این مرحله تجهیــز با تکیه بر 
پرونده فنی خود مجوز ورود می گیرد. آیا 
در گمرک هم از طرف اداره کل یا سازمان 
غــذا و دارو نظارتی بر نحــوه نگهداری 

مناسب تجهیزات و کیت ها می شود؟
در گمرک ها از طــرف اداره کل چندین بار 
سرکشی بوده و تابحال مشکلی گزارش نشده 
اســت. اما انتظار این اســت که خود سازمان 
گمرک روی این امور نظارت داشته باشد. البته با 
توجه به تراکم باالی کاال در گمرک ممکن است 
مشکالتی هم به وجود بیاید. تنها کار ممکن این 
اســت که زمان انتظار کاال در گمرک را کمتر 
کنیم و این اتفاق هم با کوتاه کردن فرآیندها و 
الکترونیک کردن روند میسر خواهد شد. باز هم 
از آنجایــی که صدرو کدIRC  منجر به حذف 
پروسه های زمانبر پروفورم و ترخیص می شود، 
می تواند از مشکالت اینچنینی جلوگیری کند. 
البته در مورد تجهیزات بیمارستانی چون تاریخ 
انقضا دارند به طور کل محدودیت زمانی وجود 
دارد. به این ترتیب که در سامانهEPL   گمرک، 
کاال با این شــرط ترخیص می شود که دو سوم 
از زمان انقضای کاال باقی مانده باشد. سیستم

EPL  با این تعریف کاالیی با تاریخ انقضا کمتر 
را  قبول نمی کند و تصمیم گیری در مورد آن 

به کارتابل مدیریتی ارجاع می شود. 
  موضوع توجه سیســتم به تاریخ 
انقضا که بسیار هم می تواند مفید باشد به 
تازگی طراحی شده اما قبال به چه شکل 

صورت می گرفت؟
قبال دســتی انجام می  شد. به این شکل که 
در فاکتــور تاریخ تولید و انقضا قید می شــد 
و کارشــناس در مــورد آن تصمیم می گرفت. 
حتمــا روال الکترونیک بخاطر دقت بیشــتر 
نسبت به روش دســتی ارجحیت دارد و باعث 
کنترل بهتر می شــود. البته قبال هم روال کار 
اداره کل بصورت الکترونیک بود اما سیستم ها 
باهم هماهنگ نبود. در سیستم جدید هر سه 
سامانه ثبتارش وزارت بازرگانی، EPL   گمرک 
و TTAC  ســازمان غذا و دارو کنترل کننده 
هم هســتند. در حال حاضــر ترخیص تنها از 
طریق TTAC   انجام می شود اما چون از قبل 
سیاستگذاری الزم برای اجرای سامانه ثبتارش 
  TTAC انجام نشده بود فعال در هر دو سیستم
و IMED ثبــت می شــود. اما بــا راه اندازی 
سیســتم ثبتارش، IMED حذف می شود و 

تنها ثبت در TTAC   کافی خواهد بود. 
  چــه راهکارهایی بــرای مبارزه با 

قاچاق دارید؟
 IRC یکی از مهمترین راهکار ها صدور کد
اســت که توضیح داده شــد. اما در برنامه های 
آتی و برای جلوگیری بیشــتر از استفاده مراکز 
پزشــکی و درمانی و تشــخیصی از کاالهای 
قاچاق، از این پس ســازمان های بیمه گر اجازه 
نخواهند داشت با موسسات یا مراکز درمانی ای 
که تجهیزات آنها به صورت غیر رسمی و قاچاق 
وارد کشور شده، همکاری کنند و ملزم خواهند 

برای کنترل هر چه بیشتر 
تجهیزات و به صفر رساندن 

احتمال قاچاق و کاالهای بدون 
مجوز، سیستم هايی تحت عنوان

EPL  و سامانه TTAC به 
ترتیب از طرف اداره گمرک 

و سازمان غذا و دارو طراحی 
شده است که اگر خوب اجرا 

شوند و ملزومات آن پیاده شود 
در کنترل کاالهای وارداتی 

بسیار کمک کننده خواهد بود
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بود با استعالمی که از اداره کل نظارت و ارزیابی 
تجهیزات و ملزومات پزشــکی ســازمان غذا و 
دارو اخذ می کنند، نسبت به اصالت تجهیزات 
پزشکی مورد استفاده، اطمینان حاصل کنند. 
ایــن رویه در صورت عملیاتی شــدن می تواند 
به عنوان راهکاری اساســی در مبارزه با قاچاق 

کاالهای پزشکی غیراصلی محسوب شود.
  برای تامین تجهیزات آزمایشگاهی 

نیازسنجی هم انجام می شود؟
خیر در زمینه تجهیزات آزمایشــگاهی بازار 
تعیین کننده است و بخاطر حفظ فضای رقابتی 

محدودیتی تا امروز انجام نشده است. 
  قبال کاالهایی با کالس خطر باال ملزم 
به دریافت هولوگرام بودند. آیا با وجود کد 

IRC  همچنان هولوگرام وجود دارد؟
بله قبــال به این شــکل بود کــه تاییدیه 
کاالهایی با کالس خطر باال با برچسب اطمینان 
مشخص می شد اما به نوعی در سیستم جدید 
هولوگرام تبدیل به کدIRC  شــده است. کد

IRC  سیستم کامل تری است و امکان تقلب 
در آن صفر اســت. البته در حــال حاضر باید 
تمامی کاالهای تولیــدی و وارداتی که دارای 
مجوزهای قانونی از وزارت بهداشــت هستند 
هولوگرام یا برچســب اطمینان داشته باشند و 
این نکته از این نظر اهمیت دارد که تشخیص 
کاالی مجاز و غیر مجاز با یک نگاه ساده برای 
مردم، کادر درمانی، بازرسان و خریداران امکان 
پذیر می شود. در سیستم ثبت ابتدا محصوالت با 
مصرف عمومی ملزم به دریافت هولوگرام شدند  
بعد کیت های کالس خطر باال و به مرور ســایر 

تجهیزات ملزم به دریافت آن شدند. 
  چند سال پیش در مصاحبه  با همین 
نشریه در مورد روند ثبت توضیح دادید که 
برای کنترل بهتر ثبت نمونه به ثبت شرکت 
تبدیل شد. روند ثبت اکنون به چه شکل 
اســت و چه مواردی را مورد بررسی قرار 

می دهد؟
ما همچنان به ثبــت نمونه کمترین اعتقاد 
را داریم و ســعی می کنیم که کمترین مورد را 
داشته باشیم. ثبت نمونه از دل پرونده فنی یک 
تجهیز خارج و با بررســی شرکت تولید کننده 
مشخص می شــود. تاکید اصلی بر پرونده فنی 
است و تمام شــرکت ها ملزم به ارسال پرونده 
هستند و اگر پرونده ای قوی باشد ممکن است 
نیازی به بررســی نمونه هم نباشد. در مرحله 
بعد پرونده ها براساس کالس خطر طبقه بندی 
می شــوند. طبیعتا موارد مربوط به تجهیزات با 

کالس خطر باال دارای الزامات بیشتر و کالس 
خطــر پایین الزامــات کمتــری دارد. تجهیز 
براساس داده های پرونده فنی بررسی می شود 
و اگر همه چیز مطابق استانداردها بود مجوز آن 
صادر می شود. در غیر این صورت رد خواهد شد.
  پس خود نمونه بررســی نمی شود 

فقط پرونده فنی کافی است؟
مهمترین نکته مورد بررســی پرونده فنی 
است که اطالعات دقیقی از نمونه ارائه می  دهد 
اما گاهی اتفــاق می افتد که یک پرونده بعد از 
بررســی به نتیجه دلخواه نمی رسد ولی تجهیز 
قیمت مناسبی دارد. در این صورت اگر پرونده 
فنی در حد قابل قبول باشد نمونه هم بررسی 
می شــود و اگر اســتانداردهای کافی را داشت 

مجوز خواهد گرفت.
یکی دیگر از ثبت هایی که انجام می شــود 
ثبت منبع است یعنی شرکت های تولید کننده 
خارجی هم برای اینکه محصوالتشان به کشور 
وارد شوند ملزم به ثبت در سامانه های ما هستند. 
یکی از اهداف در طرح های جدید ایجاد امکان 
پیگیری محصوالت است که ثبت منبع باعث 

می شود بتوانیم پیگیری بهتری داشته باشیم. 
  آیا یکی از دالیلی که بیشتر تجهیزات 
مورد استفاده ساخت کشور چین هستند 
می تواند همان صحبت خودتان باشد که 
کاالیی که حداقل استانداردها را دارد اما از 
قیمت مناسبی برخوردار است مورد قبول 

کمیته تخصصی است؟
در مورد هر تجهیــزی اگر برای انتخاب آن 
معیار داشــته باشــیم اهمیتی ندارد که کاال 

آزمايشگاه مرجع سالمت 
همانطور که از نامش پیدا 

است وظیفه نظارت بر عملکرد 
آزمايشگاه ها و کنترل کیفی 

تجهیزات آزمايشگاه در سطح 
مصرف را برعهده دارد. کنترل 

کیفی تجهیزات در مرحله 
واردات يا تولید و صدور مجوز 

در شرح وظايف آزمايشگاه 
مرجع سالمت نیست
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ساخت چه کشوری اســت. مهم این است که 
بتواند اســتانداردها را داشته باشد. اگر معیارها 
درست انتخاب شده باشند و مطابق آن معیارها 
تایید شده باشــد پس مشکلی نخواهد بود. به 
هر حال کمیته فنی کمیته سیاستگذاری هم 
هســت و می تواند سیاســت هایی که مناسب 
می داند را دنبال کند. مثال ممکن است در مورد 
یک تجهیز خاص تولید کننده داخلی داشــته 
باشــیم در نتیجه کاالی چینی بخاطر قیمت 
پایینی کــه دارد می تواند رقیب کاالی داخلی 
باشد که در این موارد برای حمایت از تولیدات 
داخلی، واردات کاالی چینی متوقف می شود و 
اگر نیاز به واردات باشد  برندی وارد می شود که 
رقیب کاالی داخلی نیست و بازار تولید کننده 

داخلی را تحت تاثیر قرار نمی دهد.
  اتفاقا این هم یکی از سواالتی بود 
که در نظر داشتم بپرسم. بهرحال سازمان 
غذا و دارو یکی از بزرگترین واردکنندگان 
تجهیزات در کشور اســت آیا اداره کل 
تجهیزات، زیر نظر این سازمان در حمایت 

از تولید نیز برنامه هایی دارد؟
خوشبختانه حمایت از تولید یکی از اصول 
کمیته سیاســتگذاری اســت و از آنجایی که 
نماینده تولیدکنندگان هــم از اعضای کمیته 
فنی اســت، روند واردات تجهیزات مســتقیما 
از طرف خود تولیدکنندگان نظارت می شــود. 
 T2و  T1فهرست هایی تهیه شده است به نام
و T3 که هرکدام معرف بخشــی از تجهیزات 
موجود در کشــور هستند. تجهیزات مربوط به 
فرم T1 محصوالتی هســتند که تولید داخل 
دارنــد و نیازی به واردات نــدارد. در این موارد 

تحت هیچ شرایطی مجوز واردات داده نمی شود. 
تجهیزات فرم T2 محصوالتی هستند که 50 
درصد تولید داخل دارند. در این موارد با ایجاد 
موانع قانونی و فنی سعی می شود از تولید داخل 
حمایت شود. مثال تنها مجوز واردات به برندهای 
معتبر داده می شــود که به لحاظ قیمت باالیی 
که دارند نمی توانند رقیب تولید داخل باشند. 
 FDA یا مثال  حتما محصــوالت وارداتی باید
داشته باشند. فرم T3 هم مربوط به تجهیزاتی 
است که صد در صد وارداتی هستند که حتما 

باید استاندارهای الزم را داشته باشند. 

  آیا طرح تحول نظام سالمت تاثیری 
بر ساماندهی تجهیزات پزشکی به لحاظ 

قیمت، برند و کیفیت داشت ؟
بله در طرح تحول تجهیزات پزشکی قیمت 
گذاری می شود و اما در IVD چون تعرفه ثابتی 

داشت این اتفاق رخ نداد.
  آیا آیین نامه لزوم اســتفاده مراکز 

دولتی از تولید داخل رعایت می شود؟
بلــه در طــرح تحول نظام ســالمت کامال 
رعایت می شود و از طرف سازمان غذا و داروی 
دانشگاه ها هم نظارت می شود. قبال این نظارت ها 

زیر نظر اداره کل تجهیزات بود که یک سازمان 
مستقل بود اما از سالی که زیر نظر سازمان غذا 
و دارو انجام می شود بسیار دقیق تر است. به طور 
کلی ســازمان غذا و دارو از نظر بازرسی بسیار 

قوی است.
  چه کســی مســئول رسیدگی به 
پرونــده فنی اســت؟ اداره تجهیزات یا 

آزمایشگاه مرجع سالمت؟
اداره تجهیزات

  پس چرا مســئول رســیدگی به 
مرجع  آزمایشگاه  عملکرد  از  شــکایت 

سالمت است؟
شــکایت ها از مرجع ســالمت به اداره کل 
تجهیزات فرســتاده می شود. آزمایشگاه مرجع 
وظیفه رســیدگی به شکایات در سطح مصرف 
را دارد. اما اگر یک تجهیز از نظر فنی یا خدمات 
پس از فروش مشــکل داشــت و یا شــکایت 
نســبت به قیمت یک تجهیز بود، وظیفه اداره 
کل تجهیزات اســت که بررسی کند و مرجع 
سالمت باید شکایت را به این اداره منتقل کند. 
به طور کلی همه شکایت ها می تواند در هر دو 
نهاد انجام شــود. چون هر دو ارگان می توانند 
کمک کننده  باشند. حتی رسیدگی به شکایات 

را می توانیم به دانشگاه ها واگذار کنیم. 
  یعنی مصرف کننــده باید خود از 
عملکرد دســتگاه در آزمایشگاه را  را به 

آزمایشگاه مرجع ارجاع دهد؟
اینکه شکایت کجا بررسی شود مهم نیست 
مهم این اســت که کار انجام شود. اما در حال 
حاضر مسئول رســیدگی به شکایات اداره کل 
تجهیزات اســت. البته اداره کل تجهیزات هم 

اينکه شکايت کجا بررسی 
شود مهم نیست مهم اين 
است که کار انجام شود. 
اما در حال حاضر مسئول 

رسیدگی به شکايات اداره 
کل تجهیزات است
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در بســیاری از موارد با همکاری کارشناســان 
آزمایشگاه مرجع سالمت به شکایات رسیدگی 
می کند. بطور کلی بررسی کارشناسی شکایت ها 
بســیار اهمیت دارد چون در بسیاری از موارد 
شــکایت مربوط به خود کاربر است که در این 
شرایط اگر درست کارشناسی و علت مشخص 
نشــود می تواند به قیمت بستن کار اقتصادی 
یک شــرکت تمام شــود. مــن معتقدم خوب 
اســت که کارشناسان در مرجع سالمت هم به 
شکایات رســیدگی می کنند. چون افراد در هر 
اســتان می توانند به آزمایشگاه مرجع سالمت 
دانشگاه آن استان مراجعه کنند و از کمک های 
آزمایشگاه مرجع سالمت استفاده کنند. خیلی از 
شکایات در مراجعه اولیه حل می شود و نیازی به 
بررسی در اداره کل تجهیزات ندارد. مثال راجع 
به یک دستگاه شرکت توصیه کرده است که هر 
ماه کالیبره شود اما آزمایشگاه این کار را انجام 
نداده است. در این موارد مشکل از تجهیز نیست 
و نیــازی هم به گزارش یا انتقــال به اداره کل 

تجهیزات ندارد. 
  می شــود مرز وظایف آزمایشگاه 
مرجع ســالمت و اداره کل را مشــخص 
انتقــال اداره کل تجهیزات به  کرد؟ آیا 
زیرمجموعه ســازمان غذا و دارو خللی 
در انجام وظایفی که به طور مشــترک با 

آزمایشگاه سالمت دارید ایجاد نمی کند؟
آزمایشــگاه مرجع سالمت نظارت در سطح 
مصــرف را برعهده دارد. یعنــی نظارت بر کار 
آزمایشــگاه از نظر مثال مجوز تجهیزات وظیفه 
آزمایشگاه مرجع سالمت است. اما اینکه کدام 
کارخانه در چه ســطحی بــه تولید می پردازد 
وظیفه آزمایشگاه مرجع سالمت نیست. شرح 
وظایف هــر ارگان در احکام صادره برای مدیر 
آن ارگان مشخص است. عینا همان وظایف را 
دارند و غیر از آن نباید فعالیت کنند. آزمایشگاه 
مرجع ســالمت در ســطح مصــرف و کنترل 
کیفی تجهیزات و کیت هــا، در مراکزی که از 
آنها استفاده می کنند، نظارت دارد و مشکالت 
را به اداره کل تجهیــزات منعکس می کند. به 
عقیده من عنوان گویای شرح وظیفه است. نام 
آزمایشگاه مرجع سالمت چه ارتباطی به تولید 
یا واردات یا تجهیزات دارد؟ آزمایشــگاه مرجع 
سالمت همانطور که از نامش پیدا است وظیفه 
نظارت بر عملکرد آزمایشگاه ها و کنترل کیفی 
تجهیزات آزمایشگاه در سطح مصرف را برعهده 
دارد. کنترل کیفی تجهیزات در مرحله واردات یا 
تولید و صدور مجوز در شرح وظایف آزمایشگاه 
مرجع سالمت نیست. در واقع آزمایشگاه مرجع 
سالمت زیر نظر معاونت درمان است و وظیفه 
اصلی آن نظارت بر آزمایشــگاه های تشخیص 
طبی اســت. در نتیجه انتقال به ســازمان غذا 
و دارو مشــکلی ایجــاد نکــرد و همکاری ها با 

آزمایشگاه مرجع سالمت به شکل سابق ادامه 
دارد.

  این تفکیک وظایف آیا به روشنی در 
هر دو موقعیت پذیرفته است؟ 

در هر شرایطی به نظر من تعامل و همکاری 
برای رسیدن به یک هدف واحد بهترین نتیجه 
را خواهد داشــت. وظیفه من این اســت که با 
طراحی بهترین ســامانه و از در دسترس ترین 
مسیر ها مشخص کنم کدام تجهیز تقلبی است 
یا مجوز ندارد اما این وظیفه اداره کل تجهیزات 
نیست که با آزمایشگاه وارد بحث شود که چرا 
تجهیزی را اســتفاده کرده که مجوز ندارد. این 
بخش از کار وظیفه آزمایشــگاه مرجع سالمت 
اســت. اما در دوسالی که از سال 90 تا 92 این 
وظایف به آزمایشگاه مرجع سالمت منتقل شد 
بزرگترین آســیب به ثبت و برنامه هایی بود که 
برای ساماندهی تجهیزات در نظر داشتیم. هنوز 
هم بعد از گذشت سه سال فهرست شرکت هایی 
که در آن بازه زمانی توســط آزمایشگاه مرجع 
سالمت ثبت شد مشــخص نیست. این کار به 
درستی انجام نشد چون سیستم آن را نداشتند 

و جزء وظایف آنها نبود.
  چرا دو سال این وظایف به آزمایشگاه 

مرجع سالمت سپرده شد؟
نمی دانم. به هر دلیلی این کار انجام شــد 
و باعث شــد که امروز در زمینه IVD نسبت 
به تجهیزات پزشکی عقب باشیم. زمان زیادی 
صرف شد که شرکت ها دوباره با سیستم آشنا 
شــوند و از آنجایی که در آزمایشــگاه مرجع 
ســالمت کارها به صورت دستی انجام می شد 
و در سیستم دســتی احتمال خطا باالست در 
نتیجه کار دوســاله آنها دقت الزم را ندارد. باید 
همه به هم کمک کنیم اما هرکس وظیفه ای را 

که برعهده دارد انجام دهد.
  گفتید که مجوز استفاده از تجهیزات 
آزمایشگاهی از طرف اداره کل تجهیزات 
صادر می شــود اما طبق اطالعات سایت، 
برخی از کیت ها یــا اصطالحا کیت های 
open، باید لزوما از مرجع سالمت مجوز 

بگیرند. 
کیــت open  و close نداریــم اگر کیتی 
مجوز می گیرد از اداره ای گرفته که مورد قبول 
سیستم است و نهادی است که می تواند ارزیابی 
کند. البته در حال حاضر کنترل آزمایشــگاه ها 
زیر نظر اداره کل آزمایشــگاه کنترل ســازمان 
غذا و دارو انجام می شــود و به زودی بیشــتر 
مســئولیت ها زیر نظر سازمان غذا و دارو انجام 
خواهد شــد. اگر آزمایشگاه مرجع سالمت هم 
وظیفه ای دارد بعنوان همکار سازمان غذا و دارو 

انجام می دهد.
  طرح آموزش اصناف در چه مرحله ای 

است؟

اداره کل تجهیزات معتقد اســت که طبق 
طرح TTAC باید هر تجهیزی را پیگیری کند 
و بداند که مثال یک استند با این کد IRC در 
بدن کدام بیمار استفاده شــده است و از کجا 
آمده اســت. بنابراین همراه با آموزش ناظرین 
فنی، آموزش اصناف هم در حال انجام اســت 
که منجر به ساماندهی  شبکه توزیع خواهد بود. 
یکی از مشکالت ما در گذشته این بود که شبکه 
توزیع مناسبی نداشتیم. خوشبختانه امروز تمام 
شــرایط نگهداری، توزیــع و امکانات توزیع به 

اصناف در حال آموزش است.
  چرا اطالعات سایت همچنان به روز 

نیست؟
حق با شماســت. با مسئول سایت صحبت 
شــده و درحال به روز رسانی است. امیدوارم تا 
یک ماه آینده به روز  شود. اما تمام اطالعات اعم 
از بخشنامه ها، دستورالعمل ها و روال های جاری 
مورد نیاز روی سایت هســت و حتی مقامات 

قضایی هم به این سایت استناد می کنند.  
  اما  از ســایت مشــکالت فراوانی 
برای کاربران ایجــاد می کند. یکی از این 
اشــکاالت این است که امکان دسترسی 
به تجهیز مورد تایید و اینکه از نظر اداره 
تجهیزات در چه مرحله ای از تایید است 
راحت نیست. برای استفاده بهتر از سایت 

چه راهکاری در نظر دارید؟
این موضوع در حال پیگیری است و استفاده 
از ســایت با اتصال به سامانه هایی که بحث شد 
راحت تر خواهد شد. اما بهترین راه این است که 
کاربران نظرات خود را به ما منتقل کنند و اگر 
انتقادی دارند ما را آگاه کنند. این ســایت برای 
استفاده آزمایشگاهیان طراحی شده پس برای 

رفع مشکالتش باید ما را یاری کنند.
انجمن هــای علمی چــه کمکی    

می توانند بکنند؟
قبال تفاهم نامه ای با انجمن ها امضا شده و بر 
طبق آن جلسات مشترکی تشکیل می شود که 
در خصوص موارد همکاری بحث شود  انجمن ها 
نماینده افراد ذی نفع در این زمینه هســتند و 
بسیار می توانند کمک کنند. انجمن ها می توانند 
بــا اطالع رســانی به اعضای خود اســتفاده از 
ســایت را متداول کننــد و همچنین اعضای 
خود را ترغیب کنند که مطابق دستورالعمل ها 
عمل کنند و در صورت بروز مشــکل خودشان 
مستقیما وارد نشوند. بسیار مهم است که بدانند 
ما بعنــوان ناظر قانونی برای انجام وظایف خود 
اینجا هســتیم. خدمــات اداره کل چندین بار 
اطالع رسانی شده است در مورد ثبت شکایت، 
معرفــی برندهای مورد قبــول و هر اطالعاتی 
که مورد نیاز اســت اما گاهی متاسفانه از این 
اطالعات استفاده نمی شود و باعث ایجاد مشکل 

می شود.
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 آشنایــی با اداره مدیریت فناوری
در آزمایشگاه مرجع سالمت

  لطفا در خصوص ساختار اداره مدیریت 
ادارات  و  با ســایراجزاء  ارتباط  و  فناوری  و 

آزمایشگاه مرجع سالمت، توضیح بفرمایید.
اداره کل آزمایشــگاه مرجع ســالمت به منظور 
تقســیم وظایف و مدیریت بهتر امــور دارای معاون 
فنــی و معــاون اجرایی و ادارات مختلفی اســت از 
جمله مدیریت اطالعات و ضوابط و مقررات، تضمین 
کیفیت،  اداره بهداشت، آزمایشــگاه  رفرانس و اداره 
مدیریت فناوری. این اداره وظیفه مدیریت تجهیزات، 
کیــت و فرآورده های آزمایشــگاهی را برعهده دارد. 

وظایف این اداره بطور کلی عبارتند از :
1- مشــارکت در مدیریت امــور اداری و فنی، 
انجام ماموریت ها، مسئولیت ها و وظایف محوله با 
همکاری و تعامل کامل با رییس محترم آزمایشگاه 

رفرانس
2- مشــارکت در برنامــه ریــزی و اجــرای 

فعالیت های آموزشی آزمایشگاه مرجع سالمت 
3- مشارکت در تدوین و اجرای دستورالعمل های 

نظام مراقبت آزمایشگاهی بیماری ها
4- مشارکت در انتخاب و پایش آزمایشگاه های 

همکار و مرجع کشوری
تدوین دســتورالعمل های  در  5-  مشــارکت 
کنترل کیفیت و ارزیابی عملکرد روش ها و وسایل 

تشخیصی آزمایشگاه پزشکی
6- مشــارکت در آمــوزش و ارزیابی صالحیت 
آزمایشــگاه های همــکار برای کنتــرل کیفیت و 
ارزیابــی عملکرد روش ها و وســایل تشــخیصی 

آزمایشگاه پزشکی

زهـــرا يونسی
آزمايشــگاه مرجــع ســالمت نــا ظر 
کیفی آزمايشــگاه های کشــور است 
کــه در قالــب ادارات مختلــف بــا 
وظايف مشــخص به تمــام جنبه های 
آزمايشگاه رســیدگی می کند. اداره 
مديريت و فناوری با داشتن وظايفی 
نظیــر ارزيابــی صالحیــت ناظريــن 
فنــی شــرکت های تولیــد کننــده و 
صالحیــت  ارزيابــی  کننــده،  وارد 
آزمايشــگاه های همکار برای کنترل 
کیفیــت و ارزيابــی آزمايشــگاه های 
پزشــکی و رســیدگی به شــکايات، 
از مهمتريــن ادارات در آزمايشــگاه 
مرجــع ســالمت بــه شــمار می آيد. 
آشنايی با وظايف و ساختار اين اداره 
موضوع صحبت نشــريه پاتولوژی با 
دکتر مهــدی صابونی ريیــس اداره 
مديريت و فن آوری آزمايشگاه مرجع 

سالمت بود.
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7- مشــارکت در تدوین برنامه آموزشــی و 
ارزیابی صالحیت ناظرین فنی شرکت های تولید 
کننده و وارد کننده وسایل تشخیصی آزمایشگاه 

پزشکی 
8- مدیریــت فنی نظام مراقبــت از کیفیت 
وسایل تشخیصی آزمایشگاه پزشکی با تاکید بر 

فرآیند رسیدگی به شکایات

  همانطور که می دانید سال 1395 بعنوان 
سال اقتصاد مقاوتی، اقدام و عمل نام گرفته 
اســت. این اداره چه تمهیداتی در خصوص 
تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به کار گرفته 

است؟
آزمایشگاه مرجع سالمت در راستای حمایت 
از این طرح با همکاری اداره کل نظارت و ارزیابی 
تجهیزات و ملزومات پزشــکی، سازمان تعزیرات 
حکومتی و دانشــگاه های علوم پزشکی، نظارت 
بر ورود، تولید، توزیع، فروش، و مصرف وســایل 
تشخیص آزمایشگاهی پزشکی )IVD) را بیشتر 
کرده و همچنین در مبارزه با قاچاق کاال و تولید 
وسایل فاقد تاییدیه و تقلبی به شکل جدی تری 
وارد عمل شده است. همچنین تالش شده است 
تا فرآیند رسیدگی به شکایات تسریع و برخورد 

با متخلفین جدی تر صورت گیرد.
  به تســریع در رسیدگی به شکایات 
اشاره کردید لطفا فرآیند ثبت و رسیدگی 
به شکایات فرآورده های آزمایشگاهی را به 

اختصار توضیح دهید. 
شکایات مربوط به وسایل تشخیص آزمایشگاهی 
پزشکی )IVD) از طرق مختلف به اداره مدیریت 
فناوری می رسد. شــکایات می تواند با ارسال فرم 
گزارش مشکالت کیت و فرآورده های آزمایشگاهی 
از طریق دانشگاه ها و آزمایشگاه ها یا ارسال گزارش 
توسط ســازمان ها، ارگان های نظارتی یا تیم های 
نظارت و بازرسی آزمایشگاه مرجع سالمت یا حتی 
با ارسال گزارشــات کتبی یا تماس تلفنی توسط 
شرکت های فعال در زمینه IVD انجام شود. این 
شکایات بررســی شده و در صورت لزوم متخلفین 
بــه مراجع قضایی معرفی می شــوند. به طور کلی 
شکایات به دو دسته شکایت از کیفیت و عملکرد 
وسایل تشــخیص آزمایشگاهی پزشکی )IVD) و 
شــکایت از قیمت و خدمات پس از فروش تقسیم 
می شوند. رســیدگی به شکایات مرتبط با کیفیت 
و عملکرد وســایل تشخیص آزمایشگاهی پزشکی 
)IVD) بــر عهده آزمایشــگاه مرجع ســالمت و 
رسیدگی به شــکایات مرتبط با قیمت و خدمات 

پــس از فروش بر عهده  اداره کل نظارت و ارزیابی 
تجهیزات و ملزومات پزشکی است.

  در صورت عدم رســیدگی یا اقناع 
شاکی از پاسخ دریافتی، شاکی چه اقدامات 

دیگری را می تواند انجام دهد؟
شاکی می تواند شــکایت از قیمت و خدمات 
پس از فــروش را از طریق مراجع قضایی دنبال 
کند. امــا تنها مرجع رســیدگی بــه کیفیت و 
عملکرد وسایل تشــخیص آزمایشگاهی پزشکی 
)IVD) ، آزمایشــگاه مرجع ســالمت است که 
نتیجــه بررســی ها را جهت برخــورد قانونی با 
متخلفین به اداره کل تجهیزات منعکس می کند.
  آیا به نظر شما با توجه به اینکه بخشی 
و  به شکایات  از فرآیندهای ثبت، رسیدگی 
کسب مجوز در آزمایشگاه مرجع سالمت و 
بخشی در اداره کل تجهیزات انجام می شود 

باعث ایجاد ناهماهنگی نمی شود؟ 
نظر آزمایشــگاه مرجع سالمت طی سال های 
متمادی به اطالع مســئولین وزارت بهداشــت 
رسیده است. در حال حاضر باید آزمایشگاه های 
تشــخیص پزشکی و شــرکت های تامین کننده 
 (IVD( وسایل تشــخیص آزمایشگاهی پزشکی
نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص واگذاری 
مســئولیت کیت و تجهیزات آزمایشــگاهی به 
اداره کل نظــارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات 

پزشکی به مسئولین منتقل کنند.

  رسیدگی به شــکایات روند زمانبر و 
طوالنی ای اســت آیا راهکار به روزتری در 
دستور کار آزمایشــگاه مرجع سالمت قرار 

دارد؟
با توجه به اینکه شــرکت های تولیدکننده یا 
واردکننده بدون ارائه دالیل و مســتندات محکم 
اشکاالت موجود در محصول خود را نمی پذیرند 
و غالبا گزارش های شــفاهی یا فاقد مســتندات 
را حربه رقبا برای حذف شرکت شــان می دانند، 
نســبت به شکایات واکنش نشــان داده و گاهی 
موضوع را به مراجع قضایی می کشانند. از طرفی 
چــون فراخوان محصــوالت معیوب خســارات 

ســنگینی به شــرکت تولیدکننده یا واردکننده 
وارد می کند، چنانچه آزمایشگاه مرجع سالمت یا  
اداره کل نظــارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات 
پزشکی نتوانند در مراجع قضایی از خود و شاکی 
دفاع کنند، باید خســارات شــرکت را پرداخت 
نمایند. بنابراین ارســال گزارش کتبی به همراه 

مستندات کافی، الزم و ضروری است. 
راه های اطالع رســانی در خصوص    
اعتبار وسایل تشخیص آزمایشگاهی چگونه 
است و مصرف کنندگان چطور می توانند از 
مورد تائید بودن کیت و تجهیزات مورد نظر 

خود مطلع شوند؟ 
بهترین راه برای شناســایی محصوالت دارای 
مجوز ورود و تاییدیه کیفیت مراجعه به ســایت  
اداره کل نظــارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات 
پزشکی به نشــانی www.imed.ir است. ولی 
با وجود تالش های انجام شــده هنوز استفاده از 
این سایت برای همکاران شاغل در آزمایشگاه ها 
راحت و سریع نیست. بنابراین تا زمانی که اداره 
کل تجهیــزات مشــکالت موجــود را برطرف و 
استفاده از سایت را برای همه ذی نفعان تسهیل 
کند، بهترین راه اطمینان از تایید کیت یا تجهیز، 

مطالبه تاییدیه ها از فروشنده است.
  بعنــوان ســوال پایانــی در مورد 
دســتگاه های POCT )تجهیزات بر بالین 
بیمار( و انجام آزمون های ســریع بفرمایید 
که آیا آزمایشگاه ها مجاز به استفاده از این 

دستگاه ها هستند؟ 
از  گروهــی   Point of care تســت های 
آزمایش های تشــخیصی هســتند که  با مراحل 
انجام محدود و ســرعت پاسخدهی باال بر بالین 
بیمار و خارج از محیط آزمایشگاه انجام می گیرند. 
این گروه از انواع سیســتم های غیردســتگاهی 
مانند تست های نواری تا آنالیزورهای پیچیده تر 
را شــامل می شــوند و هدف از انجام آنها کمک 
به تســریع تصمیمات بالینی برای بیمار اســت. 
 Rapid به همین دلیل هر تســت ســریع یــا
 Point of الزامــا در گروه diagnostic test
care tests  قرار نمی گیرد. در شرایط فعلی در 
 POCT کشور ماه جایگاه استفاده از تست های
در بیمارستان ها و مراکز جراحی محدود و خارج 
از محیط آزمایشگاه مرکزی، عمدتا در بخش هایی 
مانند اورژانس، اطــاق عمل، بخش مراقبت های 
ویژه، بخــش دیالیــز و آمبوالنس هــای تحت 
نظارت بیمارستان اســت. این وسایل تشخیص 
آزمایشــگاهی که در این گروه قرار می گیرند نیز 
در آزمایشگاه مرجع سالمت با در نظر گرفتن نوع 
کاربر و محل کاربری مورد ارزیابی قرار می گیرند 

و نتایج آن مانند سایر ارزیابی ها اعالم می شود.
اســتفاده از وسایل  تشــخیص سریع تنها در 
صورتی در آزمایشــگاه مجاز اســت که در برگه 
تائیدیه آنها برای اســتفاده در آزمایشــگاه مجاز 

شناخته شده باشند. 

اداره مديريت فناوری وظیفه 
مديريت تجهیزات، کیت و 

فرآورده های آزمايشگاهی را 
برعهده دارد

شکايات می تواند با ارسال 
فرم گزارش مشکالت کیت 

و فرآورده های آزمايشگاهی 
از طريق دانشگاه ها و 

آزمايشگاه ها يا ارسال گزارش 
توسط سازمان ها، ارگان های 
نظارتی يا تیم های نظارت و 

بازرسی آزمايشگاه مرجع 
سالمت يا حتی با ارسال 

گزارشات کتبی يا تماس تلفنی 
توسط شرکت های فعال در 

زمینه IVD انجام شود



نشريه علمي خبري انجمن آسيب شناسي ايران  12

  برای شــروع لطفا از فعالیت آزمایشگاه 
مرجع سالمت و اهداف ایجاد آن بفرمایید.

آزمایشگاه مرجع سالمت 9 سال پیش با هدف 
تجمیع تمام وظایــف مربوط به آزمایشــگاه های 
پزشــکی در وزارت بهداشت، از ادغام اداره کل امور 
آزمایشگاه ها، آزمایشــگاه رفرانس و مدیریت امور 
آزمایشگاه های بهداشتی تشــکیل شد. آزمایشگاه 
مرجــع با توجه به اهمیتی کــه کنترل کیفیت در 
آزمایشــگاه دارد از ابتــدا روی چند نکته از جمله، 
تضمین کیفیت و اعتباربخشــی، مدیریت فناوری 
آزمایشــگاهی و مدیریت شــبکه آزمایشگاه های 
بهداشــتی و تاکید بر جمع آوری اطالعات از کلیه 
سیســتم آزمایشگاهی کشور در بخش خصوصی و 
دولتی، تمرکز داشــت. سال هاست بخش مدیریت 
فناوری در کنار آزمایشگاه رفرانس کشور بر ثبت و 
اطمینان از کیفیت و عملکرد تجهیزات آزمایشگاهی 
و هر وســیله ای که آزمایشــگاهیان در تشخیص 
استفاده می کنند بصورت تخصصی متمرکز است. به 
طورکلی مهمترین وظیفه ما از ابتدا این بود که روی 
هر نیاز سیستم آزمایشگاهی کشور متمرکز باشیم و 

به این نیاز پاسخ دهیم.
  آزمایشــگاه مرجع ســالمت در چارت 

سازمانی وزارت بهداشت کجاست؟
آزمایشــگاه مرجع ســالمت از ابتدا در معاونت 
ســالمت و بعد از تفکیــک معاونت ســالمت به 
معاونت های بهداشــت و درمان، به دلیل نقش ها و 
وظایف متنوع و متعدد مرتبط با یکدیگر و البته با 
حفظ تمامی ارتباطات با معاونت ها، مستقیم زیر نظر  
حوزه وزارت به فعالیت خــود ادامه داد. کمی قبل 

از شــروع بعد از طرح تحول نظام سالمت با حفظ 
تمام اختیارات و مسئولیت ها و ارتباطات با حوزه غذا 
و دارو و معاونت بهداشــت، در زیرمجموعه معاونت 
درمان قــرار گرفت. این اداره کل در معاونت درمان 
همچنان طبق حکم، همان مسئولیت ها و ارتباطات 

را دارد.
  به وظایف مدیریت فناوری در ســاختار 
آزمایشــگاه مرجع سالمت اشــاره کردید. چه 
مرحله ای از ثبت توسط شــما انجام می شود و 
آیا با توجه بــه اینکه ثبت تجهیزات در اداره کل 
تجهیزات انجام می  شــود باعث تداخل یا موازی 

کاری  نمی شود؟
طراح سیســتم جدید مدیریت فناوری و وسایل 
تشخیص آزمایشگاهی در کشور، آزمایشگاه مرجع 
ســالمت بود و مطابق تفاهمنامه ای که در ســال 
1388 بین مدیران دو اداره کل به امضا رسید، اداره 
تجهیزات تنها مسئول صدور مجوزهای قانونی پس 
از تائید آزمایشــگاه مرجع سالمت در کمیته ثبت 
بود. این سیستم مشــابه سیستم دارویی و مطابق 
فرایندهایی است که سازمان جهانی بهداشت بکار 

زهرا يونسی
با شــروع فعالیت ســازمان غذا و دارو و بــا توجه به رويه 
خوب اين ســازمان در زمینه دارو درکشــور، توســط وزير 
وقت بهداشــت، تصمیم به انتقال تمامــی امور مربوط به 
حوزه ســالمت به اين ســازمان گرفته شد. در نتیجه امور 
مربــوط بــه تجهیزات آزمايشــگاهی نیز با توجیه يکســان 
بودن فرآيندها به زيرمجموعه اين سازمان انتقال يافت. 
اما در مورد تجهیزات آزمايشــگاهی مباحث بسیاری مطرح 
اســت از جمله اينکه اين تجهیزات در کنــار موارد مربوط 
بــه واردات و تولید برای ثبت و صدور مجوز اســتفاده در 
آزمايشگاه های کشور نیاز به دانش تخصصی آزمايشگاهی 
دارد که اين تخصص در مجموعه سازمان غذا و دارو وجود 
ندارد. دکتر ســیامک میراب سمیعی مديرکل آزمايشگاه 
مرجع سالمت از منتقدان اصلی اين تصمیم است و معتقد 
است آزمايشگاه مرجع سالمت با توجه به سابقه فعالیت و 
شــناختی که از نظام آزمايشــگاهی کشور دارد و همچنین 
بهره منــدی از نیــروی متخصص اين حوزه بايــد به عنوان 
نهادی مستقل و مرجع در زمینه کنترل کیفی و اطمینان از 
عملکرد کیت ها و تجهیزات آزمايشگاه های پزشکی فعالیت 
کند و ســازمان غذا و دارو نبايد بدون مشــارکت و تائید 
آزمايشــگاه مرجع سالمت برای نظام آزمايشگاهی تصمیم 
بگیرد. برای روشن شدن ديدگاه آزمايشگاه مرجع سالمت 
گفت و گويی داشتیم با دکتر سیامک میراب سمیعی که در 

ادامه می خوانید.

ارصار ما بر مدیریت فناوری بخاطر تخصصامن است
دکتر سیامک میراب سمیعی مديرکل آزمايشگاه مرجع سالمت:

منظور از تائید همان امور 
فنی و تخصصی کنترل کیفیت 

و کسب اطمینان از عملکرد 
صحیح کیت و تجهیزات است. 

ما چنین ظرفیت، توانايی 
و تجربه ای را در مجموعه 

سازمان غذا و دارو و يا اداره 
کل تجهیزات پزشکی سراغ 

نداريم
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برده و به کشورهای عضو توصیه می کند. منظور از 
تائید همان امور فنی و تخصصی کنترل کیفیت و 
کسب اطمینان از عملکرد صحیح کیت و تجهیزات 
اســت. ما چنین ظرفیت، توانایی و تجربه ای را در 
مجموعه سازمان غذا و دارو و یا اداره کل تجهیزات 

پزشکی سراغ نداریم.
  چــرا معتقدید کــه در اداره تجهیزات 

توانایی و تجربه الزم وجود ندارد؟
مبنــای صالحیت بــرای هــر کار تخصصی، 
داشــتن دانش و مهارت الزم و یا دسترسی داشتن 
به آن اســت. با نهایت احترامی که برای مجموعه 
کارشناســی اداره کل تجهیزات پزشکی در بخش 
آزمایشگاهی آن قائل هستم باید یادآوری کنم که 
دانش، مهارت و به تبع آن صالحیت تصمیم گیری 
در حوزه فناوری آزمایشگاهی بجز با کسب تجربه 
در آزمایشگاه و خصوصا در حوزه تخصصی کنترل 
کیفیت و عملکرد وسایل تشخیصی آزمایشگاهی 
حاصل نمی شــود. تصمیم گیری برای تجهیزات 
آزمایشگاهی باید با نظر خبره ترین آزمایشگاهیان 
انجام شــود. آزمایشگاه مرجع سالمت سال هاست 
که با کمک نیروهای متخصص در زمینه پاسخ به 
نیازهای آزمایشگاه برنامه ریزی و فعالیت می کند. به 
 IVD نظــر من ثبت و مراقبت از کیفیت در حوزه
بدون حضور آزمایشگاه مرجع سالمت و متخصصان 
آن به درستی انجام نخواهد شد و اگر غیر از این شود 
موجب ضربه به نظام آزمایشگاه کشور خواهد شد. 
نگاه آزمایشگاه مرجع سالمت به کیت و تجهیزات 
آزمایشــگاهی مثل نگاه به یــک محصول تجاری 
نیست. این وسایل از ابزارهای تولید اطالعات مرتبط 
با سالمت محسوب می شوند و در عملکرد آزمایشگاه 
و کیفیت آن موثرند. بنابراین اگر محصولی بخواهد 
وارد نظام آزمایشگاهی شود حتما آزمایشگاه مرجع 
سالمت باید در مورد آن نظر بدهد. یک کارشناس 
آزمایشگاه یا یک فارغ التحصیل مهندسی پزشکی 
نمی تواند به تنهایی در مورد یک کیت یا یک وسیله 
آزمایشگاهی که تصمیم بگیرد یا مثال  بدون اطالع 
از روند و رویه صحیح ارزیابی آزمایشــگاهی آن را 
برای هر آزمایشــگاهی به انتخاب خود بفرستد تا 
مورد آزمون قرار گیرد. متاســفانه تالش می شود 
ظرفیت ملــی و راهبردی وزارت بهداشــت، فقط 
بخاطر اینکه آزمایشگاه مرجع سالمت از مداخله در 
امری که مستقیما به صالحیت و وظایف آن مربوط 
می شــود، کنار گذاشته شــود و فرآیندها و روابط 
بدون اینکه ذینفعان از آن مطلع شوند تغییر کند. 
آزمایشگاه جایگاه مهمی در ساختار سالمت کشور 
دارد و باید نسبت به تصمیماتی که درباره آن گرفته 

می شود حساس بود.
  همانطــور که در جریان هســتید اداره 
تجهیــزات برای ایجاد انســجام در ملزومات 
سالمت کشور به زیرمجموعه سازمان غذا و دارو 
منتقل شده و قرار است تمامی امور مربوط به 
تجهیزات پزشکی از واردات و تولید گرفته تا 
کنترل کیفی، ثبت و توزیع زیر نظر این سازمان 

انجام شــود. همچنین کنترل کیفی تجهیزات 
زیر نظر این سازمان در آزمایشگاه هایی مانند 
سازمان انتقال خون انجام می شود. نظر شما در 

این باره چیست؟
بله تصمیم به انتقال اداره تجهیزات به سازمان 
غذا و دارو تصمیم مستقیم وزارتی بود که با هدف 
انسجام صدور مجوزهای قانونی گرفته شد. اما اینکه 
وظایف و اختیارات حوزه آزمایشــگاه را در مرحله 
ثبت و در مرحله ارزیابی کیفیت و عملکرد منحصر 
بــه اداره کل تجهیزات کننــد به نظر من تصمیم 
تجهیزات پزشــکی بوده که با توانایی آن مجموعه 
تطابق ندارد. این خیلی جالب اســت که در مورد 
آزمایشگاه مجموعه ای در سازمان غذا و دارو خلق 
می شــود که ادعا می کند بدون مشــارکت متولی 
نظام آزمایشگاهی کشور می تواند تمام مسئولیت ها 
را برعهده بگیرد. آیا در نظام مدیریت داروی کشور 
جایــی را پیدا می کنید که مدیریــت امور بجز به 
دست داروســاز یا یکی از تخصص های داروسازی 
باشد. تصور من این است که وزیر محترم بهداشت 
تصمیم درستی گرفته اما مجموعه ما و سازمان غذا 
و دارو هنوز موفق نشدیم برای به هدف نشاندن آن 

به تفاهم برسیم. 

  اداره تجهیزات با همان ساختار قبلی و 
 IVD همان وظایف قبلی خود که ثبت و بررسی
بوده وارد سازمان غذا و دارو شده و از این نظر 

تفاوتی با روال قبلی ندارد. 
به نظر مــن هیچگاه کلیــه فرایندهای فنی و 
تخصصی در  ثبت محصول به اداره تجهیزات داده 
نشده است. به مدت دو سال، از سال 90 تا 92، همه 
وظایف فنی ثبت برعهده آزمایشگاه مرجع سالمت 
و کمیتــه ثبت آن بود.  تمام بررســی ها و تصمیم 
گیری ها کارشناسی شــده و با مشارکت ذینفعان 
کلیدی انجام می شد. اما از سال 92 اداره تجهیزات 
تصمیم دیگری گرفت. متاسفانه این نکته فراموش 
شــده است که وظیفه اداره تجهیزات این است که 
با ما و نظام آزمایشگاهی کشور در انجام وظایفمان 
همکاری و مســاعدت کند. اصرار ما برای تسلط بر 
موضوع مدیریت فناوری بخاطر تجربه و تخصصمان 
و همچنین نقش آزمایشــگاه مرجع ســالمت در 
کیفیت خدمات آزمایشــگاه  ها است. اما اینکه چرا 
سازمان غذا و دارو اصرار بر تحمیل این شرایط دارد 

جای سوال است.
  درست است که سال 92 وظایف به اداره 

تجهیزات داده شــد چون آزمایشگاه مرجع 
ســالمت به علت وظایف مختلفی که برعهده 
داشت نتوانست اطالعات الزم را برای دسترسی 
فراهم  و شرکت ها  به محصوالت  آزمایشگاه ها 

کند؟
مــن چنین بهانــه ای را از کســی نشــنیدم. 
زمانیکه وظایف بطور کامل به آزمایشــگاه مرجع 
سالمت منتقل شــد به دلیل حذف این اداره کل 
از فرآیندهــای نظارتی به تصمیــم مدیرکل وقت 
بــود. اما االن به نظر شــما اطالعات مورد نیاز ما و 
آزمایشگاه ها وجود دارد؟ همین امروز اگر به سامانه 
تجهیزات مراجعه کنید متوجه نواقص خواهید شد. 
آیا ما در حال حاضر فهرستی داریم که آزمایشگاه به 
آن مراجعه کند و محصول مورد نیاز خود را طبق 
آن تهیــه کند؟ یا از مجاز بودنش اطمینان حاصل 
کند؟ خیر وجود ندارد. به پاسخ من بسنده نکنید. 
می توانید از مسئولین فنی آزمایشگاه ها هم سوال 
بفرمایید. ما حتی بارها از اداره تجهیزات خواستیم 
که با همکاری هم این فهرست ایجاد شود اما هر بار 
با در بسته مواجه شدیم. عدم توفیق ما در زمانیکه 
مسئولیت ها به آزمایشگاه مرجع سالمت واگذار شد 
به دلیل اصرارمان بر اســتفاده مشترک از سامانه 
غذا و دارو بود که متاســفانه بــا مخالفت اداره کل 
تجهیزات مواجه شد. کلیه مستندات مربوط به این 
تقاضای ما موجود است و امیدوارم روزی کسی آنها 
را مرور کند. اداره کل تجهیزات در هیچ زمانی خود 
را مسئول و پاســخگوی نظام آزمایشگاهی کشور 

نمی دانسته است. 
  در خصوص لزوم دخالت ســازمان غذا و 
دارو آنچه گفته می شود این است که سازمان 
غذا و دارو مانند FDA امریکا ســازمانی باشد 
که تمامی ملزومات سالمت را تحت اداره خود 
داشته باشد و امور به صورت منسجم زیر نظر 

یک سازمان انجام شود. 
آیا بــا رویه امریکا بخوبی آشــنا هســتیم که 
می خواهیم الزامــات  FDAرا در حوزه وســایل 
تشــخیصی آزمایشــگاهی پیاده کنیم؟ آیا روابط 
و توزیــع ظرفیت هــا و بهــره بــرداری از آنها در 
کشــور ما مثل ایاالت متحده امریکاست؟ الگوی 
آزمایشگاه مرجع ســالمت همان الگویی است که 
در ســازمان جهانی بهداشــت اجرا می شود. باید 
ببینم در سازمان جهانی بهداشت، IVD و مدیریت 
فناوری زیرمجموعه کجاســت؟ آزمایشــگاه رکن 
مهم تشخیص است که اطالعات تعیین کننده ای 
درباره ســالمت می دهد. بنابراین تصمیم برای این 
حوزه خیلی جامع تر و مهمتر از تصمیم برای صدور 
مجوز وارد کردن یا نکــردن، صدور یا عدم صدور 
مجوز تولید یا مســائل اینچنینی است. کسی که 
درباره  IVD تصمیم می گیرد باید به کل فرآیندی 
که یک IVD منجر به تولید اطالعات می شــود 
مسلط باشد. وقتی مجموعه ای سال ها برای انجام 
یک وظیفه تخصصی برنامه ریزی و کار می کند و 
مسئولیت هایش را به بهترین وجه به انجام می رساند 

ارصار ما بر مدیریت فناوری بخاطر تخصصامن است

الگوی آزمايشگاه مرجع 
سالمت همان الگويی است که 

در سازمان جهانی بهداشت 
اجرا می شود. بايد ببینم در 

 IVD ،سازمان جهانی بهداشت
و مديريت فناوری زيرمجموعه 

کجاست؟
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نمی توان با یک تصمیم، تمام تجارب آن را ندیده 
گرفت و مسئولیت را از او گرفت. به عقیده من در 
ســازمان غذا و دارو تجربه کافی بــرای انجام این 
فرآیندها وجود ندارد و هیچ کدام از کارشناســان 
اداره تجهیزات هم تجربه کافی کار آزمایشگاهی را 
ندارند. از آنجا که کنترل کیفیت و ارزیابی عملکرد 
کیت و تجهیزات آزمایشــگاهی از مواردی نیست 
که در دانشــگاه تدریس شود، بسیار بعید می دانم 
از همکارانم در اداره تجهیزات پزشکی کسی واقعا 

تجربه ارزیابی آزمایشگاهی داشته باشد. 
  طبق قانون، اداره تجهیزات و آزمایشگاه 
مرجع سالمت وظایف مشخصی دارند پس چرا 

این تعارضات به وجود آمده است؟
بله شرح وظیفه بسیار مشــخصی وجود دارد. 
نمونه آن تفاهمنامه مابین مدیر کل وقت تجهیزات 
و آزمایشــگاه مرجع سالمت در سال 1388 است. 
اما هم اکنون اداره تجهیــزات می خواهد تصمیم 
درباره واردات، تولید و فهرســت کردن کیت ها و 
تجهیزات آزمایشگاهی را مطابق تشخیص خود و 

بدون دخالت آزمایشگاه مرجع سالمت اتخاذ کند.
نظام آزمایشگاهی کشــور بدون تردید مخالف 
اســت و معتقد اســت که حتما باید در این روند 
مداخله کند چون IVD وسیله و ابزار آزمایشگاه 
است. تعارض آنجاست که آزمایشگاه مرجع سالمت 
چه در ســازمان غــذا و دارو چه در هر جای دیگر 
مشاور کسی نیســت. بلکه بازیگر اصلی است که 
 IVD بدون نظر آن نباید هیــچ تصمیمی درباره
گرفته شود. اما در مورد تصمیمی که گرفته شد ما 
هیچ دخالتی نداشتیم. این امر خطر بسیار بزرگی 
است و باید نظام آزمایشگاهی نسبت به آن حساس 

باشد. 
  مگر انتقال از آزمایشگاه مرجع سالمت به 
اداره تجهیزات و به زیرمجموعه سازمان غذا و 

دارو تصمیم وزیر نیست؟
بله اما شــاید خود وزیر هم گزارشــی از میزان 
رضایت نظام آزمایشگاهی دریافت نکرده باشند و 
الزم باشد کسی به ایشان اطالعات کافی را بدهد. 
ما همیشه برمبنای تعامل کار کردیم اما این مورد 
به نظر می رسد با تعامل حل نمی شود. اداره ای که 
آزمایشگاه مرجع سالمت را با این همه سابقه به یک 
مشاور تقلیل می دهد قطعا نسبت به اهمیت آن و 
تاثیراتی که تصمیمات و اقداماتش می تواند برای 

نظام سالمت داشته باشد واقف نیست. 
  صحبت این اســت کــه تجهیزات در 
آزمایشگاه های کنترل کیفی غذا و دارو ارزیابی 
 شوند و یا آزمایشگاه مرجع سالمت در سازمان 

غذا و دارو ایجاد شود. 
وقتی یک مجموعه ای هست چرا باید شبیه آن 
را در جایــی دیگر ایجاد کرد؟ در تجربه و تخصص 
کارشناسان ما به مسائل کیفیت هیچ شکی نیست 
و مــا معتقدیم که این کار اگر به ســازمان غذا و 
دارو واگذار شــود در دست کسانی خواهد بود که 
صالحیت و شــناخت کافی ندارنــد و نمی توانند 

استقالل کار تخصصی ارزیابی کیفیت و عملکرد را 
از  امور مربوط به امور بازرگانی و صدور مجوزهای 

قانونی حفظ کنند.

  همانطور که می دانیــد کنترل کیفی 
تجهیزات قبل از اســتفاده در آزمایشــگاه 
و  انجام می شــود  اداره تجهیزات  توســط 
برای کنترل بهتر از آزمایشــگاه های همکار 
اســتفاده می کند با این توضیح که بخشی از 
بررســی کیفی تجهیزات بحث فنی است که 
مثال  برای  مهندسی  آزمایشگاه های  در  باید 
انجام  امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه  آزمایشگاه 

شود.
اگر در مرحله ارزیابی کیفیت و عملکرد مشخص 
شود که کیت یا تجهیزی دارای مشکل است اداره 

تجهیزات باید بتواند تشــخیص دهــد که ایراد از 
کجاست. اداره تجهیزات چطور و با چه مکانیزمی 
این تشخیص را می دهد؟ وقتی کیتی در آزمایشگاه 
مرجع یا تحت نظر آن در یک آزمایشگاه همکار، که 
صالحیتش در انجام این وظیفه برایمان معلوم شده، 
بررسی می شود باز هم مواردی پیش می آید که در 
تفســیر نتایج گاهی مجبور به مشورت و تحقیق 
هستیم. در آزمایشگاه کنترل کیفی کارهایی برای 
ارزیابی آنالیتیک از جمله بررسی دقت و صحت و 
سایر ویژگی های عملکردی انجام می شود اما برای 
ارزیابی بالینی نیاز به نمونه بالینی است. برای این 
مرحله از ارزیابی کیفیت و عملکرد آزمایشگاه نمونه 
بالینی از بیمارســتان ها یا آزمایشگاه های پزشکی 
تامین می شود. بنابراین به گنجینه ای از نمونه های 
بالینی با ارزش برای مطالعه باید دسترسی وجود 
داشته باشد. استانداردهای ما در آزمایشگاه پزشکی 
نزدیک به استاندارد 15189 است و آزمایشگاهی 
که ادعا می کند قابلیت انجام آزمایش های کنترل 
کیفی تجهیــزات و کیــت را دارد تــا زمانی که 
استانداردهای الزم را نداشته باشد نمی تواند ادعای 
صالحیت داشته باشد. در تمام دنیا آزمایشگاه های 
مرجع و یا مجموعه های آزمایشگاهی پزشکی معتبر 
هســتند که در این مورد اظهــار نظر می کنند. از 
ســوی دیگر پیش از صدور هر گونه مجوز قانونی، 
اثبات ادعاهای شرکت تولید کننده از طریق کنترل 

آزمايشگاه مرجع سالمت چه 
در سازمان غذا و دارو چه در 

هر جای ديگر مشاور کسی 
نیست. بلکه بازيگر اصلی 

است که بدون نظر آن نبايد 
 IVD هیچ تصمیمی درباره

گرفته شود
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آزمایشــگاهی عملکرد آن بسیار مهم است. آیا در 
اداره کل تجهیزات پزشکی کسی هست که بتواند 
ادعا کند آنقدر به استانداردهای آزمایشگاهی مسلط 
اســت که در مورد اعتبار گنجینه نمونه های مورد 
اســتفاده در ارزیابی آزمایشگاهی یا روش اجرایی 
ارزیابی و آنالیز آماری نتایج اظهار نظر کند؟ مسئله 
کیفیــت به مرحله ثبت و اطمینــان از عملکرد و 
کیفیت در مرحله ثبت و صدور مجوز قانونی برای 
ورود محصوالت به فهرست تجهیزات آزمایشگاهی 
کشور محدود نمی شــود باید توانایی این را داشته 
باشــیم که یک نظام مراقبت ایجاد کنیم و کسی 
می تواند نظــام مراقبت را ایجاد کنــد که توانایی 
تشخیص عملکرد نامطلوب تجهیز و کشف علت آن 
را داشــته باشد. در واقع باید دانش و مهارت اینکه 
بفهمد که آیا ایراد از عملکرد آزمایشــگاه است یا 
در جای دیگر اســت را داشته باشد. ما در کشوری 
زندگی نمی کنیم که شــما به راحتی آزمایشــگاه 
معتبری پیدا کنید که دسترســی به همه امکانات 
الزم برای ارزیابی آزمایشگاهی محصوالت را داشته 
باشد و قادر باشد بدون کمک یک آزمایشگاه مرجع 
پروتکل هــای آزمون را اجرا و نتایــج آن را تجزیه 
تحلیل کند. حتی صالحیت چنین آزمایشــگاهی 
باید بوســیله متولی نظام آزمایشگاهی تائید شود. 
 مگــر در مــورد آزمایشــگاه های دارو و غذا غیر از 

این است؟  

  در ایــن صورت کــد IRC که از طرف 
اداره تجهیزات صادر می شود، و نشان دهنده 
محصوالت ثبت شده و دارای مجوز است، به نظر 

شما تا چه اندازه بیانگر کیفیت تجهیز است؟
کد IRC مثل یک شناسه است و وجود آن به 
این معناست که دارو یا فرآورده مرتبط با سالمت 
مورد تائید وزارت بهداشــت اســت. مسائل مهم 
مرتبط با کیفیت حتی به ثبت شــرکت سازنده و 
نمایندگی رســمی توزیع و پشتیبانی فنی آن هم 
مربوط می شود. بنابراین باید بتواند اطمینان دهد که 
شرکت وارد کننده تجهیز، معتبر و متعهد به انجام 
مسئولیت هایش است. در این مرحله ما عالقه ای به 
ورود نداریم و تا امروز هم از وظایف اداره تجهیزات 
بوده است. اما فرآیند ثبت محصول شامل یک بخش 
بســیار تخصصی است. هر تجهیز یک پرونده فنی 
دارد که فرایند تولید و کنترل آن را توضیح می دهد 
و معرف آن تجهیــز و مانند امضای واحد تضمین 
کیفیت شرکت سازنده اســت. تدوین این پرونده 
اصولی دارد که باید رعایت شده باشد. شرکت های 
مختلف در تدوین پرونده فنی بسته به نوع کیت یا 
تجهیز از اصول یکسان استفاده نمی کنند. در مورد 
کیت های با کالس خطر بــاال که در صورت وقوع 
هر اشتباه می توانند باعث لطمات جبران ناپذیری 
در حوزه سالمت شوند، نیاز به تجربه و مهارت باال 
اســت. کسی که این پرونده را بررسی می کند باید 

تجربه کافی داشته باشد چون فقط مطالعه آن کافی 
نیست. باید بتوان اجرای استانداردهای تدوین، انجام 
آزمون های کلیدی و نتایج آنها را با خواندن پرونده 
فنی تشــخیص داد و به اطمینان رســید. مشکل 
اینجاســت که این کار نیاز به تخصص و تجربه ای 
بیش از تجربه کار در آزمایشگاه تشخیصی دارد. از 
آن گذشته غالبا پیش از شناخت محصول از طریق 
بررسی پرونده فنی نمی توان در مورد نحوه کنترل 
آزمایشــگاهی کیفیت و عملکــرد کیت یا تجهیز 
اظهار نظر کرد. گذشــته از موارد تقلب که برخی 
شرکت های داخلی و خارجی  به آن دست می زنند، 
مســائلی وجود دارد مثال باید بدانیم که آزمون ها 
چگونه و در چه شرایطی انجام شده و اینکه آیا روش 
آماری یا تعداد نمونه برای بررسی دقت و صحت به 
درســتی انتخاب و اجرا شده است است یا خیر. در 
نتیجه این مرحله از ثبت محصول نیازمند آزمایشگاه 
مرجع سالمت اســت و نظر ما این است بدون آن 

هیچ محصولی نباید ثبت شود.

  در بحث پیگیری تجهیزات آزمایشگاهی، 
ســازمان غذا و دارو برای پیگیری بهتر در نظر 
دارد وارد آزمایشگاه شــود. در صورت عملی 

شدن این طرح نظر شما چیست؟
بله من هم شــنیده ام که بحثی است که برای 
پیگیــری برخی مســائل کیت و تجهیــزات وارد 
آزمایشــگاه هم بشــوند. اما این فقط در مواردی 
قابل قبول و مجاز اســت که از وقوع تخلف توسط 
آزمایشــگاه، مثل خرید دســتگاه های غیرمجاز یا 
قاچاق و کیت هــای فاقد مجوز وزارت بهداشــت 
اطمینان حاصل شده و حکم مراجع قضایی کسب 
شــده باشــد. کســانی که برای ارزیابی و ممیزی 
وارد آزمایشگاه می شــوند باید صالحیت ممیزی 
آزمایشگاه را داشته باشــند. نمی دانم این وظیفه 
قانونی را آیا کســی برعهده اداره کل تجهیزات یا 
ســازمان غذا و دارو گذاشــته یا خیر؟ اما واکنش 
آزمایشگاهیان را می توانم حدس بزنم. چنین نقش 
نظارتی بجز برای آزمایشگاه مرجع سالمت و ادارات 
امور آزمایشگاه های دانشگاه ها برای دستگاه دیگری 
تعریف نشده اســت. ممیزان معاونت های درمان و 
وزارت بهداشت بهتر از هر کسی با فضای آزمایشگاه 

مسئله کیفیت به مرحله ثبت 
و اطمینان از عملکرد و کیفیت 
در مرحله ثبت و صدور مجوز 

قانونی برای ورود محصوالت به 
فهرست تجهیزات آزمايشگاهی 

کشور محدود نمی شود بايد 
توانايی اين را داشته باشیم که 

يک نظام مراقبت ايجاد کنیم و 
کسی می تواند نظام مراقبت را 
ايجاد کند که توانايی تشخیص 

عملکرد نامطلوب تجهیز و کشف 
علت آن را داشته باشد 
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آشــنا و به تخلفات حساس هســتند چون چک 
لیست ها و روش برخورد با تخلفات در آزمایشگاه 
را در اختیار دارنــد و برای اینکار آموزش دیده اند. 
بنابراین هیچ کس بدون وجود مسئولیت و اختیار 
قانونی حق ورود به آزمایشگاه را ندارد چون باعث 
پیچیده  شدن اوضاع می شود. شاید بهتر باشد اداره 
کل تجهیزات نظارت خود را بر شرکت های تولید و 
تامین کننده را تقویت کند و به شکایات مستندی 
کــه از واردات، توزیع و خریــد و فروش کیت ها و 
تجهیزات تقلبی، قاچاق و غیرمجاز وجود دارد پاسخ 

دهد.  
  قبال هم کمیته ثبت با همکاری آزمایشگاه 
مرجع و اداره تجهیــزات فعالیت می کرد. این 

همکاری امروز از نظر شما چه جایگاهی دارد؟
تا جایی که من مطلع شــدم اراده بر این است 
که در اداره کل تجهیزات پزشکی فرآیندها را تغییر 
دهند. اما تصمیم به هر تغییری باید با اطالع ما که 
متولی نظام آزمایشگاهی کشور هستیم انجام شود. 
زمانی که این وظایف در آزمایشگاه مرجع سالمت 
انجام می شد کسانی که مجوز می دادند از کسانی 
که درباره کیفیت و عملکرد تصمیم می گرفتند جدا 
بودند و کارشناسی که پرونده فنی را می خواند و یا 
کیت را ارزیابی آزمایشگاهی می کرد از کسی که به 
امور مجوزهای ورود و ترخیص رســیدگی می کرد 
کامال مجزا بود. مسئول رسیدگی به شکایات هم از 

هر دوی این کارشناسان مستقل بود.  
  پس چرا اختیارات به اداره تجهیزات داده 

شد؟
شــاید الزم باشــد یکبــار دیگر اختیــارات و 
مســئولیت های اداره کل تجیهــزات پزشــکی و 
آزمایشگاه مرجع ســالمت مرور و در صورت لزوم 
بازنگری شــود. مجموعه تجهیزات در گذشــته 
زیرمجموعه معاونت سالمت بود بعد زیرمجموعه 
بازرگانی قرار گرفت. ذینفعان اصلی ما در آزمایشگاه 
مرجع سالمت آزمایشگاه ها، بیمارستان ها، معاونت 
بهداشــت و دســتگاه های آن مثل مرکز مدیریت 
بیماری هــا واگیر و غیرواگیر هســتند اما ذینفع 
مستقیم  اداره تجهیزات شرکت ها هستند. این خود 
مهمترین عامل اختالف انتظــارات و دیدگاه های 

ماست.
  اداره تجهیزات معتقد است که ملزومات 
آزمایشــگاهی در مرحلــه قبــل از مصرف 
آزمایشگاه به خوبی کنترل می شود یا حداقل 
تالش بسیاری برای جلوگیری از استفاده کاالی 
غیرمجاز در آزمایشگاه صورت می گیرد و این 
کار زیر نظر سازمان غذا و دارو بهتر انجام خواهد 
شد زیرا این سازمان به لحاظ نظارتی بسیار قوی 

است.
اینکه نظارت، جدی تر انجام شــود ایده خوبی 
اســت اما باید دید که آیا واقعا انجام می شود؟ االن 
کیت های تاریخ گذشــته در شــرکت ها هست و 
فروخته می شود. از طرفی در مکان  های مخفی از 
سیستم نظارتی و غیرمجاز کیت ها با برچسب های 

خارجی بسته بندی می شوند و مشخص نیست با 
چه مجوزی و از چه مســیری وارد شــده اند. عدم 
وجود فهرست کیت ها و تجهیزات مجاز هم شرایط 
را برای گمراه کردن آزمایشگاه ها فراهم کرده است. 
علت همه این اتفاقات هم این اســت که کسی به 
شرکت ها، فعالیت ها و انبارهایشان نظارت ندارد. با 
توجه به گزارش هایی که ما دریافت می کنیم ضعف 
جدی نظارتی وجود دارد و تازه در این شرایط بحث 
ورود به آزمایشگاه های پزشکی نیز مطرح شده است. 
برخورد با آزمایشگاه را آزمایشگاه مرجع سالمت و 
ادارات امور آزمایشگاه های دانشگاه ها بخوبی انجام 
می دهند و برای برخورد با کیت یا روش غیرمجاز 
هم دستورالعمل مشخص وجود دارد که منجر به 
تعلیق پروانه های قانونی آزمایشگاه می شود. اداره 
تجهیزات بهتر است روی شرکت ها و مجوزهایی که 
صادر می کند متمرکز شود و به شکایت های دریافت 
شده رســیدگی کند. االن مسئول وجود این همه 
کیت تقلبی در بازار کیست؟ چگونه دستگاه های 
مستعمل و بازسازی شده بدون ضابطه از بازار ایران 

سر درآوردند؟ 
  مشــکالتی که تا اینجا اشــاره کردید 

موضوعات جدی ای هستند که باید مورد توجه 
باشــند. چرا تا بحال وزارت بهداشت دخالتی 

نکرده یا اگر کرده چرا به حل مشکل نرسیده؟
در صورتیکــه تصمیم گیری تخصصی مدیران 
ارشــد وزارت بهداشــت با مشــارکت و مشورت 
کارشناســان و ذینفعان انجام شــود و نتیجه هر 
تصمیم و اقدامی مورد پایــش قرار گیرد ابهامات 
و تداخــالت کمتر خواهد بــود و فرصت اصالح و 
پیشــگیری هم فراهم می شــود. با نگاه به سابقه 
تجهیزات پزشــکی خصوصا تاریخچه دســت به 
دست شــدن مســئولیت های مربوط به مدیریت 
وسایل تشــخیصی آزمایشگاه پزشکی می توان به 
صراحت گفت که تا اینجا مجموعا موفق نبوده ایم 
و تعادل برقرار نیست. این خود دلیلی بر لزوم انجام 
بازنگری و اتخاذ تصمیم مناسب است. اما یک نکته 
مشخص است که سرنوشت آزمایشگاهیان را باید 

آزمایشگاهیان مشخص کنند.
  اگر قرار باشد آزمایشگاه مرجع سالمت 
با همین وظایفی که دارد بعنوان یکی از ارکان 

ســازمان غذا و دارو فعالیت کند نظر شــما 
چیست؟

این همان چیزی اســت که در حکم مدیرکل 
آزمایشگاه مرجع ســالمت آمده و برداشت من از 
دستور کتبی مقام محترم وزارت در تجمیع اختیار 
صــدور مجوزهای قانونــی در اداره کل تجهیزات 
پزشــکی چیزی جز این نیســت. البته به لحاظ 
ســازمانی ما هرگز بخشی از ســازمان غذا و دارو 
نخواهیم شد. الگویی که سازمان جهانی بهداشت 
برای کشورهایی مانند ما در نظر گرفته این است 
که ســازمانی مانند ســازمان غذا و دارو به عنوان 
سیستم نظارتی ملی، کیت و تجهیزات آزمایشگاهی 
را برای کنتــرل کیفی و ارزیابی صالحیت و تایید 
به آزمایشــگاه مرجع سالمت بفرستد. من در این 
مورد بی توجهی مسئوالن میانی را عامل ناهماهنگی 
می دانم. تصمیم مقام محترم وزارت تصمیم درستی 
بود که می بایســت با تعامــل زیرمجموعه های او، 
وزارت بهداشــت را در حوزه آزمایشگاه پزشکی به 

هدفی که این تصمیم در خدمتش بود می رساند.
  بــه لحاظ قانونی در این شــرایط اداره 
تجهیــزات می تواند کارشناســان خود را به 

آزمایشگاه ها بفرستد یا خیر؟
ورود کارشناسان صاحب صالحیت سازمان غذا 
و دارو به آزمایشگاه های پزشکی تنها با حکم قضایی 
و برای پیگیری تخلف مرتبط با کیت و تجهیزات 
پزشکی و یا به منظور رسیدگی و پیگیری شکایت 
آزمایشگاه مثال در ارتباط با  مواردی مثل خدمات 
پس از فروش و از این دســت مجاز اســت. حتی 
معاونت های بهداشــت و درمان هم اجازه دخالت 
در کارهای نظارتی خود را به ســازمان غذا و دارو 
نمی دهند. ممیزان دانشگاهی و آزمایشگاه مرجع 
سالمت برای بررســی آزمایشگاه آموزش دیده اند 
و روش برخورد با آزمایشــگاه را می دانند. مثال این 
ممیزان می دانند که  میــان تخلف و عدم رعایت 
کامل اســتاندارد تفاوت است. بنابراین مشکالتی 
مانند عدم حضور مسئول فنی یا مشکالت مربوط 
بــه فضای آزمایشــگاه برای آنها بــه معنای مثال 
بی اعتبار بودن نتیجه آزمایش نیست. اما اگر کسی 
این اطالعات، که کمترین آنها است را نداشته باشد، 
ممکن است با درک غلط از آنچه که در آزمایشگاه 
مشاهده می کند مشــکل بزرگی برای آزمایشگاه 
ایجــاد  کند. تصور می کنید بازرســی که دانش و 
مهارت ممیزی از آزمایشگاه پزشکی را نداشته باشد 

چه برخوردی با آزمایشگاه خواهد داشت؟
  با تمام این صحبت ها در حال حاضر اداره 
کل تجهیزات زیر نظر سازمان غذا و دارو قرار 

دارد. 
وزیر محترم بهداشــت خواهان تمرکز است که 
تصمیم درستی است. ما هم موافقیم مجوز قانونی 
در اداره تجهیزات صادر شود، فارغ از اینکه این اداره 
زیر نظر چه ســازمانی فعالیت می کند. اما فرآیند 
تائیــد صالحیت محصوالت بــرای گرفتن مجوز 
باید در آزمایشگاه مرجع سالمت یا آزمایشگاه های 

ورود کارشناسان صاحب 
صالحیت سازمان غذا و دارو 

به آزمايشگاه های پزشکی تنها 
با حکم قضايی و برای پیگیری 

تخلف مرتبط با کیت و تجهیزات 
پزشکی و يا به منظور رسیدگی 

و پیگیری شکايت آزمايشگاه 
مثال در ارتباط با  مواردی مثل 

خدمات پس از فروش و از 
اين دست مجاز است
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همکار مورد تایید و نظارت آن انجام شود.  
  حمایت از تولید داخل از جمله بحث هایی 
است که با توجه به نوسانات سیاسی و اقتصادی 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است و یکی از ارکان 
اصلی در اقتصاد مقاومتی محسوب می شود. با 
این توضیحات حمایت از تولید در آزمایشگاه 
مرجع سالمت و اداره تجهیزات چه جایگاهی 

دارد؟
متاسفانه اهمیت حمایت از تولید داخل در ذهن 
برخی از افراد که شــناختی از ظرفیت های جوان 
کشور ندارند و به دانشگاه های کشور اعتماد ندارند 
به این اندازه که برای آزمایشــگاه مرجع ســالمت 
در اولویت اســت مورد توجه نیست. قطعا یکی از 
ارکان اقتصاد مقاومتی اتکا به تولید داخل اســت. 
در ســال های تحریم ضرورت اقتصاد مقاومتی در 
آزمایشگاه بسیار حس شد و مردم و آزمایشگاه ها با 
همه وجود هجمه دشمن را حس کردند. در نتیجه 
یکی از تصمیمات در آزمایشــگاه مرجع ســالمت 
تشــویق این بحث بود که اگر وارد کننده انگیزه ای 
برای تولید کننده شــدن داشته باشد و اگر تولید 
کننده زمینه را برای بهبود و توسعه کمی و کیفی 
محصوالت خود ببیند ما قادر خواهیم بود وضعیت 
را ارتقا دهد. ما برای حمایت از تولید به توانمندی ها 
و ظرفیت  انجمن ها و اقدامات وزارت بهداشت تکیه 
داشتیم و در جاهایی که امکانش وجود داشت تمام 
قد از تولیدات داخلی حمایت کردیم. مانند وسایل 
تشــخیصی اعتیاد و مواد روانگردان، که همچنان 
اجازه نمی دهیم در این موارد کسی در حوزه دولتی 
نمونه خارجی اســتفاد کنــد و یا برخی تجهیزات 
آزمایشگاهی که توسط محققین و مهندسین جوان 
کشــور طراحی و ساخته شــده بود. همچنین ما 
بخش دولتی را مجاب به استفاده از تولیدات داخلی 
با کیفیت کردیم و خیلی جــدی هم این طرح را 
پیگیری می کنیم. اما یکی از وظایف اداره تجهیزات 
صدور مجوز واردات بوده و هســت و باید خودشان 
نظر بدهند که تا چه اندازه درحمایت از تولید موفق 

بوده اند.
  بله صدور مجوز واردات بخشی از وظایف 
اداره تجهیزات اســت اما حمایت از تولید هم 
از وظایف این اداره اســت که اتفاقا برنامه های 
مشخصی برای آن در اداره تجهیزات و سازمان 

غذا و دارو طرح ریزی شده است.
حمایت از تولید وظیفه همه اســت اما در مورد 
اداره تجهیزات کار سختی است که بطور همزمان 
محل صــدور همه مجوزهای قانونی اعم از تولید و 
واردات و توزیع و غیره باشــید. اما این کاری است 
که از آزمایشگاه مرجع سالمت شروع شد. با توجه 
به وابســتگی به تجهیزات خارجی اولین گروهی 
که تحریــم را حس کرد آزمایشــگاهیان بودند و 
متحمل ضررهای بسیاری شدند. در مورد کیت های 
تشخیص مواد روانگردان و مخدر ابتدای کار میزان 
مصرف کشــور را ســنجیدیم و با همکاری تولید 
کنندگان نیازها را برطرف کردیم. گاهی اعتراضاتی 

به عملکرد این تجهیزات بود که تماما بررسی می شد 
و شــرکت ها را برای رفع مشکل کمک و حمایت 
خود را هم از تولید کننده با مهر تایید آزمایشــگاه 
مرجع سالمت مشــخص می کردیم. در این میان 
منافع خیلی ها به خطر افتاد که به عقیده من یکی 
از دالیل سعی برای حذف آزمایشگاه مرجع سالمت 

همین فعالیت ها است. 
  با شــرایط فعلی حمایــت از تولید در 
آزمایشگاه مرجع ســالمت به چه شکل انجام 

می شود؟
تصمیم برای مشــارکت خارجی ها به سرمایه 
گذاری در ایران اینجا گرفته نمی شــود و بنابراین 
ابزارهای تشویقی ما بسیار محدود بود. حداقل سهم 
ما از حمایت تولید این بود که امروز شــرکت های 
خارجی برای داشتن ســهمی از بازار ایران حاضر 
می شوند خط تولید خود را در ایران راه اندازی کنند 
و تولیدکنندگان برای اطالع از نیازهای کشــور در 

حوزه آزمایشگاه به ما مراجعه می کنند.

  آیا برنامه ای برای جلوگیری از برند شدن 
یک محصول وجود دارد؟ برای کنترل قیمت چه 

طرح هایی داشتید؟
اگر منظور پیشــگیری از تک قطبی شــدن و 
انحصار اســت، خیر. خود بازار، هم در مورد قیمت 
و هم برند، تعیین کننده است. باید هم همینطور 
باشــد. ما نباید در ایجاد انحصــار و یا جلو افتادن 
یک برند دخالت داشته باشیم. اما می توانیم نتایج 
تحقیقات و بررسی  های خود را اعالم کنیم، رقابت 
سالم ایجاد کنیم  و آزمایشگاه آزادانه تصمیم بگیرد 
که از چه محصولی برای تضمین کیفیت همزمان 
با کاهش هزینه خدمات خود اســتفاده کند. البته 
زمانی این شانس وجود داشت که با تخصیص ارز، 
نوعی کنترل بازار به نفع آزمایشــگاه ها انجام  شود. 
یعنــی محصوالتی که هزینه تمام شــده خدمت 
را بدون فداکردن کیفیت پایین نگه می داشــتند 
می توانســتند از شرایط بهتری، مثال تخصیص ارز 
مبادله ای، بهره ببرند. اما االن نمی دانم امکان اجرا 
دارد یا خیر. یک موضوع در مورد آزمایشــگاه های 
پزشکی بسیار دردناک است و آنهم اینکه این گروه 
از خادمان نظام ســالمت هرگز از هیچ حمایتی در 
جهت کاهش هزینه ها برخوردار نبوده اند. صرف نظر 

از اینکه مسئول آن کیست، این یکی از وظایف مهم 
وزارت بهداشت است که امیدوارم روزی شرایطش 

را فراهم کند. 
  آقای دکتر سمیعی ضمن تشکر از زمانی 
که گذاشتید لطفا بعنوان صحبت پایانی به نقش 
انجمن ها در حل مشکالت مربوط به آزمایشگاه 
بپردازید. به نظر شما انجمن ها در حل مشکالت 

چه نقشی می توانند داشته باشند؟
بــه نظر من اولین کاری که انجمن ها می توانند 
انجــام دهنــد اســتعالم و نیازســنجی از نظام 
آزمایشگاهی کل کشور و امکان سنجی طراحی و 
اجرای مداخالت مثبت به سود نظام آزمایشگاهی 
کشور است. نظام آزمایشگاهی کشور بعد از شناخت 
از نیازهــای خود آن را به عنوان مطالبه از متولیان 
نظام ســالمت یا به طور شــفاف و روشن حتی از 
شخص مقام محترم وزارت بخواهند و شرایطی را 
فراهم کنند که با مشارکت همه ذینفعان کلیدی 
ظرفیت های استفاده نشــده وزارت بهداشت برای 
کاهش هزینه خدمات و افزایش کیفیت بکار گرفته 
شوند. با شناختی که تاکنون از مدیریت ارشد وزارت 
بهداشــت پیدا کرده ام این قطعا اجرایی است و به 
ســود نظام سالمت تمام خواهد شد. برای رسیدن 
به این ســازماندهی باید برنامه داشــته باشند و با 
هم و منســجم عمل کنند. در هر انجمن باید یک 
کمیته فناوری وجود داشــته باشــد که هدف آن 
رصد شــرایط و رسیدن به راه حل های عملی برای 
کم کردن هزینه های آزمایشــگاه باشــد. تا امروز، 
متاسفانه، من شاهد چنین سازماندهی و انسجامی 
نبوده ام. آزمایشگاه مرجع سالمت بجز فعالیت هایی 
که برای تقویت نقش انجمن ها در مدیریت فناوری 
آزمایشــگاهی انجــام داد، از انجمن ها دعوت کرد 
که ســامانه ای درســت کنند که آنچه مورد تایید 
آنهاست در آن درج شود. در این صورت با حمایت 
آزمایشگاه مرجع سالمت شرکت ها سعی می کردند 
نظر انجمن ها را که همان نظر آزمایشگاهیان کشور 
است تامین کنند. متاسفانه در حال حاضر بعضی 
شرکت ها که اتفاقا ســهم خوبی از بازار دارند برای 
انجمن های علمی و صنفی و آزمایشگاه های کشور 
و نظر و چالش هایشان اهمیتی قائل نیستند. ما، به 
عنوان متولی نظام آزمایشگاهی، می خواهیم رکن 
کیفیت از طریق مدیریت تجهیزات و تجهیزات با 
کیفیت و مطمئن در آزمایشگاه وجود داشته باشد 
و آزمایشگاه نیز می خواهد از محصوالت و خدمات 
شرکت های تامین کننده به بهترین شکل بهره مند 
شود. اگر در انجمن ها سازماندهی مناسب و فعالی 
به وجود آید و تعامل با آزمایشــگاه مرجع سالمت 
برقرار شود میتوان به بهبود تدریجی شرایط امیدوار 
بود. همچنین به نظر من آزمایشگاهیان باید برای 
تحقق شرایط مطلوب از الگوهای مدیرتی کارآمد 
و متفاوت با روش های ســنتی بهــره ببرند. مثال 
ایده تجمیع آزمایشگاه ها ایده قابل تاملی است اما 
برای اجرا نیاز به همفکری آزمایشگاهیان دارد که 

امیدوارم محقق شود.

آزمايشگاهیان بايد برای تحقق 
شرايط مطلوب از الگوهای 

مديرتی کارآمد و متفاوت با 
روش های سنتی بهره ببرند. 

مثال ايده تجمیع آزمايشگاه ها 
ايده قابل تاملی است اما 

برای اجرا نیاز به همفکری 
آزمايشگاهیان دارد که 

امیدوارم محقق شود
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مهر و امضاء مسئول فّنی
تاریخ :
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