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جناب آقای شاه مرادی، مدیرکل محترم امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو

جناب آقای دکتر ملکوتی، سرپرست محترم دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات  سازمان غذا و دارو
سالم علیکم

با احترام، بازگشت به مکاتبات منتهی به نامهی شمارهی ۹۷/۱۳۸۱۲/ص تاریخ ۹۷/۱۱/۰۹، دربارهی «روند اجرایی پیشگیری و مقابله 

با عرضه گسترده تجهیزات پزشکی قاچاق (ویدیو اندوسکوپ) در مراکز درمانی»، متأسفانه علی رغم مشخص بودن برخی از تأمینکنندگان 

کاالهای قاچاق مطابق صورتجلسههای تنظیمی دانشگاههای علوم پزشکی و مکاتبات قبلی، برخورد مورد انتظار با شخصیتهای حقوقی و 

حقیقی مذکور انجام نشده و مطابق اخبار واصله توزیع علنی و گستردهتر این محصوالت در حال وقوع است. در آسیبشناسی انجامشده اغلب 

تخلفات از طریق سوء استفاده از گواهی ثالث ارائه خدمات نسبت به بازاریابی و عرضه تجهیزات پزشکی قاچاق همزمان با ارائه خدمات جانبی 

میپردازند و بازرسین محترم دانشگاههای علوم پزشکی نیز در مقابل ادعاهایی نظیر اهدایی بودن تجهیزات یا جابجایی آنها از مراکز دیگر، 

فرایند بازرسی را ادامه نداده و فعالیت ایادی ماقبل تأمین تجهیزات مذکور را مورد پیگیری قرار نمیدهند.

طبق گزارشهای واصله و برآوردهای اولیه، حدود ۱۳۰۰ پزشک داخلی و گوارش در مطبهای مربوطه و حدود ۱۰۰۰ درمانگاه/بیمارستان 

در حال فعالیت هستند که هر کدام حداقل یک دستگاه ویدئو اندوسکوپ نیاز دارند. مطابق گزارش بازرسی ۳۰ مرکز درمانی سطح کشور، 

حدود ۸۰% مراکز از دستگاههای ویدئو اندوسکوپ متفرقه و غیرمجاز استفاده میکنند. با توجه به اختالف قیمت ویدئو اندوسکوپهای نو و 

مستعمل، برآوردهای اولیه نشاندهنده حاشیه سود قاچاق این دستگاهها به ارزش بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان است. فارغ از ابعاد اقتصادی 

موضوع، به دلیل عبور از بازه زمانی مفید کارکرد، این دستگاهها قابلیت استریلیزاسیون نداشته و ضمن مخاطرات انتقال بیماریهای بومی 

سایر مناطق دنیا به داخل کشور، منجر به تشدید عفونتهای بیمارستانی میشوند.

با عنایت به شائبه سازمانیافتگی قاچاق و سرایت مفاسد احتمالی به سایر بخشها، خواهشمند است شخصاً در جلسهای که روز یکشنبه 

تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ ساعت ۱۰:۱۵ در محل سالن جلسات شهید سپهبد قاسم سلیمانی ستاد برگزار میشود حضور به هم رسانید.

رونوشت:
جناب آقای صنایع، بازرس کل محترم واحدهای مجلس، تابعه و ریاست جمهوری سازمان بازرسی کل کشور، برای استحضار و صدور دستور مقتضی. -

جناب آقای دکتر شانهساز، معاون محترم وزیر و رییس سازمان غذا و دارو، برای استحضار. -
جناب آقای دکتر عبدالهیان، رییس محترم مرکز حراست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برای آگاهی و حضور در جلسه. -

جناب آقای سوادکوهی، مدیرکل محترم دفتر هماهنگی امور مقابله و رصد جریان مالی قاچاق، برای آگاهی و حضور در جلسه. -
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جناب اقای حاجیه نیاسری، مدیرکل محترم پشتیبانی و خدمات فنی، برای آگاهی و اقدام الزم. -
جناب آقای باقری، مدیرکل محترم حراست، برای آگاهی و اقدام الزم. -


