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به ساعت رسمی جمهوری اسالمی ایران

ساعت 13 و 58 دقیقه و 40 ثانیه روز دوشنبه 30 اسفند 1395 هجری خورشیدی
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فرارسیدن بهار 1396 بر همگان خجسته باد
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می پردازد.  پزشکی  همایش های  گزارش  انتشار  به  ماهنامه  دستاورد  بخش  می دانید  که  هم چنان 
گزارش های این بخش بیشتر روی نمایشگاه جانبی همایش ها و معرفی دستاوردها و تجهیزات ارایه شده 

در غرفه ها تمرکز دارد.
خبرنگاران صنعت درمان در تهیه گزارش از این نمایشگاه ها به غرفه شرکت های حاضر مراجعه می کنند 
و با مسؤوالن غرفه ها درباره تجهیزات نمایش داده شده گفت وگو می کنند و سپس گزارش خود را بر اساس 
آن می نویسند. پس از انتشار گزارش ها، برخی شرکت ها گله می کنند که چرا درباره غرفه شرکت ما در فالن 
نمایشگاه ننوشته اید؛ هنگامی که از خبرنگار جویا می شویم می گوید: »چند بار رفتیم گفتند ما نمی توانیم 

صحبت کنیم، باید خود مدیرعامل گفت وگو کند.« یا »می گویند ما گفت وگونمی کنیم.« 
پدیده تازه ای که خبرنگاران صنعت درمان در چندماه گذشته بسیار با آن روبه رو بوده اند، غرفه گردانان 
موقتی هستند؛ کسانی که از سوی شرکت صاحب غرفه برای چند روز استخدام شده اند که در غرفه بایستند 
و پاسخگوی دیدارکننده باشند. بیشترین کاری که این افراد در غرفه می کنند این است که بروشور و کارت 
ویزیت شرکت را به دست دیدارکننده بدهند و هیچ گونه اطالعات سودمندی به آن ها نمی دهند. یا اگر اطالعاتی 
می دهند بسیار کلی و ناکارا است. گذشته از این که بهره گیری از غرفه گردان های بدون دانش و بی اطالع کمکی 
به بازاریابی و فروش بهتر شرکت ها نمی کند ممکن است که بازخورد منفی هم در میان دیدارکنندگان داشته 
باشد. هنگامی که خبرنگار ما به چنین غرفه هایی می روند، تنها یک پاسخ می شنوند: »من تنها غرفه دارم و 

هیچ اطالعی ندارم.«
انتشار اطالعات درست درباره یک کاال نیازمند آن است که اطالعات با جزییات درست در اختیار خبرنگار 
گذاشته شود. از آن جا که خبرنگار، تنها اطالعاتی که ازاین غرفه ها به دست می آورد چند برگ بروشور و 
کاتالوگ است، ناچار می شود گزارش خود را بر اساس آن ها بنویسید. متاسفانه باید گفت بسیاری از کاتالوگ ها 
و بروشورهایی که شرکت ها برای معرفی کاالهای شان نیز منتشر می کنند و در دسترس دیدارکنندگان 
می گذارند با مشکل کمبود اطالعات و ارایه نامفهوم اطالعات روبه رو هستند. در واقع بروشورها و کاتالوگ ها 
هم چندان گویا نیستند چرا که بیشتر آن ها ترجمه غلط و نادرستی از متن اصلی کاتالوگ و بروشور خارجی 
هستند. هر اندازه اطالعات غرفه گردان ها و هم چنین بروشورها و کاتولوگ ها با جزئیات کامل و رساتر باشد به 

شناخت بهتر دیدارکننده و خبرنگار کمک می کند. 
با همه این مشکالت، ماهنامه تالش می کند برخالف روند رسمی مطبوعات، متن مربوط به هر شرکت را برای 
مسؤوالن شرکت بفرستد تا اطالعات درست تر و دقیق تری در دسترس خوانندگانش بگذارد. درخواست ما 
از شرکت ها این است که هنگام مراجعه خبرنگاران صنعت درمان نیز اطالعات درست و با جزئیات کامل در 
اختیار آن ها بگذارند تا روند اطالع رسانی به خوانندگان به درستی انجام شود. به هر روی برخی از خوانندگان 

ماهنامه مشتریان بالقوه کاالی شما هستند.

اطالعات باید باجزئیات کامل و رسا باشد

 تسلیت

مدیریت و کارکنان ارجمند شرکت مدلینگ و مددطب

باخبر شدیم به سوگ درگذشت خانم ژاله هرن بنیانگذار ارجمند شرکت مدلینگ نشسته اید.  
همدردی و همراهی ما را در این غم پذیرا باشید. برای شما و خانواده گرامی خانم هرن بردباری و 

تندرستی آرزومندیم.

ماهنامه صنعت درمان

باخوانندگان
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اتحادیه، همبستگی و 
مشارکت شرکت ها را افزایش دهد
  هیأت مدیره جدید اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی انتخاب شدند. هیأت مدیره جدید چند تفاوت با دوره های 
گذشته دارد؛ یکی این که مجتبی معظمی رییس هیأت مدیره تمام دوره های پیشین، پس از چندین سال مدیریت 
این اتحادیه، در این دوره نامزد نشد. او یکی از پایه گذاران اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی بود که به پشتوانه 
سال ها تجربه مدیریت در بخش  دولتی سالمت به ویژه اداره کل تجهیزات پزشکی، شرکت پخش فرآورده های پزشکی، 
هالل احمر و اوزان، خدمات ارزشمندی را در سامان دهی به هم بستگی شرکت ها و پیگیری خواست ها و مسایل آن ها 

از سازمان های دولتی مسؤول ارایه داد.
ویژگی دوم هیأت مدیره جدید اتحادیه این است که تعداد اعضای اصلی آن از 5 نفر به 7 نفر افزایش یافته است. 
افزایش تعداد اعضا این خوبی را دارد که طرح اندیشه ها و دیدگاه های بیشتر، به هم افزایی و تصمیم گیری بهتر و کاراتر 
می انجامد. اتفاقی که در انتخابات جدید رخ داد و اهمیت بیشتری به افزایش تعداد اعضا داد، انتخاب دو نفر از اعضای 

هیأت مدیره انجمن شرکت های مهندسی پزشکی به عضویت در هیأت مدیره اتحادیه بود.
پیش از این، اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی با همکاری و همراهی انجمن شرکت های مهندسی پزشکی در 
جلسات مشترک بسیاری از خواست ها و مطالبات شرکت های عضو دو تشکل صنفی را پیگیری می کردند. این رویداد 
تازه، می تواند به همبستگی بیشتر شرکت های عضو هر دو تشکل و هم چنین پیگیری خواست های اعضا با قدرت و 

توان بیشتری بینجامد.
هیأت مدیره جدید در حالی فعالیت خود را آغاز می کند که بدهکاری وزارت بهداشت به شرکت های تجهیزات پزشکی 
به مرز سه هزارمیلیارد تومان نزدیک می شود؛ بسیاری از شرکت ها بیش از یک سال است که مطالباتی از وزارت 
بهداشت و بیمارستان ها داشته اند و این موضوع آستانه پایداری برخی شرکت ها را در این شرایط دشوار اقتصادی 
کاهش داده و بر سر دوراهی ماندن یا نماندن در بازار سالمت گذاشته است. چنانچه شرایط موجود جهانی شوک 
تازه ای به اقتصاد ایران وارد کند]هم چنان که هنوز مشکل نقل وانتقال پول به بانک های خارجی رفع نشده، دولت 
جدید آمریکا گره تحریم تجهیزات پزشکی را محکم تر کرده است[ بسیاری از این شرکت ها از گردونه کار بیرون 
می افتند که دود آن به چشم بهره وران حوزه سالمت یعنی مردم می رود. از سوی دیگر، شیوه قیمت گذاری باال به 
پایین، مشکالت ثبت و گمرکی واردات و بسیاری روندهای دست پاگیر اداری هم چنان گریبان گیر شرکت های 

بازرگان است و چرخه کار آن ها را هر روز کندتر می کند. 
در چنین شرایطی انتظار می رود که هیأت مدیره جدید راهکارها و برنامه های تازه ای را برای پیگیری جدی مسایل و 
مشکالت شرکت های بازرگان در پیش بگیرد. پیش نیاز این موضوع بازشناسی و بازخوانی مشکالت عدیده شرکت های 
فعال و تقویت ارتباط موثر شرکت ها با اتحادیه است. اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی برای تحقق بهتر اهدافش به 
حمایت و مشارکت بیشتر شرکت ها نیازمند است تا بتواند خواست های مشترک و حداکثری آن ها را پیگیری کند. در 
واقع اتحادیه باید بتواند زمینه مشارکت از پایین به باالی شرکت ها را فراهم کند و به عنوان سخنگوی آن ها با وزارت 
بهداشت و سازمان های مسؤول وارد مذاکره شود. از سوی دیگر شرکت ها نیز باید تعامل بیشتری با اتحادیه برقرار 
کنند و این تشکل را در پیگیری خواست و مسایل خود همراهی کنند و مشارکت آن ها در اندازه شرکت در انتخابات 
باقی نماند. زمینه مشارکت فراگیر شرکت ها در تصمیم گیری ها و همراهی آن ها با برنامه های اتحادیه در برگزاری 
جلسات ساالنه بیشتر با شرکت ها به دست می آید. از سوی دیگر این اتحادیه نیازمند بهره مندی از تجارب دیگر 

تشکل های موفق مانند اتحادیه واردکنندگان دارو است. 
در پایان انتخاب اعضای جدید هیأت مدیره اتحادیه بازرگانان را شادباش می گوییم و برای آن ها سربلندی آرزومندیم. 

سرآغاز
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مجمع عمومی اتحادیه بازرگانان تجهیزات  پزشکی 
کشور برای برگزاری انتخابات هیأت مدیره و اصالح 
دو ماده از اساسنامه این اتحادیه، 27 بهمن ماه در 
هتل الله تهران برگزار شد و هفت عضو هیأت مدیره 

جدید اتحادیه، انتخاب شدند.
ایران  پزشکی  تجهیزات  بازرگانان  اتحادیه 
بازرگانان  میان  هماهنگی  و  انسجام  ایجاد  برای 
در  و  خصوصی  بخش  در  پزشکی  تجهیزات  
راستای توانمندی های آن ها برای ارتقای خدمات 
بهداشتی، درمانی و سالمت عمومی بر اساس بند 
)ک( ماده پنج قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 

و کشاورزی ایران تشکیل شد.
ساماندهی  برای  تالش  همواره  اتحادیه  این 
در  گروهی  مشارکت  بازرگانان،  فعالیت های 
تصمیم گیری ها، جذب اشخاص حقیقی و حقوقی 
واجد  شرایط برای عضویت در این تشکل، حمایت 
از منافع مشترک اعضا و ارایه خدمات حقوقی و 
مشورتی به اعضای اتحادیه را در چارچوب اهداف 

تعیین شده خود قرار داد.
عالوه بر  اتحادیه  این  عمومی  مجمع  نشست  در 
برگزاری انتخابات هیأت مدیره، اصالح ماده 7 بند 
4 ب و ماده 21 بند 1 اساسنامه نیز در دستور کار 
قرار گرفت. ماده 7 بند 4 ب اساسنامه به پیشینه 
کاری اعضا در زمینه موضوع عضویت در اتحادیه با 
تأیید دو نفر از اعضای اتحادیه اشاره می کند که در 
این نشست پیشنهاد شد شرط داشتن شناسنامه 
به شروط عضویت  اداره کل تجهیزات  پزشکی  در 
در اتحادیه افزوده شود، که پس از رأی گیری مورد 

موافقت اعضای مجمع قرار نگرفت و تصویب نشد.
هم چنین در اصالح ماده 21 بند 1، افزایش تعداد 
اعضای هیأت مدیره از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر 
عضو علی البدل به هفت نفر عضو اصلی و دو نفر 
عضو علی البدل پیشنهاد شد که به تصویب مجمع 

عمومی رسید.
در ادامه این نشست سید   مجتبی معظمی، رییس 
هیأت مدیره اتحادیه، در سخنانی به ارایه گزارش 

عملکرد سالیانه هیأت مدیره پرداخت و به اثرگذاری 
اتحادیه بر قیمت گذاری ها اشاره کرد: »نشست های 
فراوانی برای قیمت گذاری کاالها در دوران سخت 
تحریم داشتیم. با توجه به این که واردات هر کدام از 
آن کاالها در آن دوران هزینه های اقتصادی بسیاری 
را به شرکت های عضو تحمیل می کرد، تالش کردیم 
قیمت گذاری ها  در  مالی شرکت ها  هزینه های  که 
لحاظ و پذیرفته شود. یکی از مهم ترین کارهایی 
که توسط اتحادیه در این زمینه انجام شد، افزایش 
پله به پله در روند قیمت گذاری بود که با حضور در 
قیمت گذاری  کمیسیون  تخصصی  نشست های 
و با ارایه استدالل های الزم و گزارش های مختلف 
تخصصی توانستیم قیمت ها را به صورت درصدی و 

به تدریج باال ببریم.«
مختلف  نشست های  برگزاری  به  هم چنین  او 
تحول  طرح  اجرای  از  پس  اتحادیه  در  تخصصی 
سالمت برای ارایه قیمت مورد رضایت برای کاالهای 
از  پس  شرکت ها  »متأسفانه  کرد:  اشاره  پزشکی 

افزایش اعضای اصلی هیأت مدیره به هفت نفر

هیأت مدیره جدید اتحادیه بازرگانان تجهیزات  پزشکی کشور انتخاب شد
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اجرایی شدن این طرح در جریان کار قرار گرفتند. 
در همین زمینه نشست های مختلف تخصصی در 
اتحادیه با حضور اعضای هیأت مدیره برگزار  شد که با 
توافق دسته جمعی قیمت کاالهای مورد نظر تعیین 
شد و برای اقدام در اختیار اداره کل تجهیزات پزشکی 

قرار  گرفت.«
به عنوان  اتحادیه  به  اعضا خواست که  از  معظمی 
تشکل خودشان کمک های تخصصی و فکری ارایه 
کنند: »نزدیک  به 16 کمیته با 150 عضو در اتحادیه 
تشکیل شده است که امیدوارم با افزایش اعضای 
زیر مجموعه  تخصصی  کمیته های  هیأت مدیره 

اتحادیه نیز فعال شود.«
این  در  اتحادیه  عملکرد  از  گزارشی  پایان  در  او 
سه سال را به صورت خالصه ارایه داد: »در این مدت 
لوایح مشترک دو تشکل اتحادیه بازرگانان تجهیزات  
مهندسی  شرکت های  انجمن  و  ایران  پزشکی 

با خواسته های شرکت ها  رابطه  در  ایران  پزشکی 
با دیگر  این دو تشکل  بود. هم چنین  117 مورد 
مراکز و سازمان ها 37 مورد لوایح مشترک داشتند 
و  لوایح و درخواست های اتحادیه با مجموعه وزارت 

بهداشت و درمان 203 مورد بود.«
رییس هیأت مدیره اتحادیه، نامه نگاری های سازمان 
دو  این  با  ارزیابی  و  نظارت  اداره کل  و  غذا و دارو 
تشکل را 37 مورد اعالم کرد: »برای بررسی دوباره 
قیمت 500 قلم از کاالهای شرکت های معترض به 
قیمت های اعالم شده در تارنمای اداره کل تجهیزات  
پزشکی نامه نگاری کردیم که انعکاس نقطه  نظرات 
اتحادیه با اداره کل نظارت و ارزیابی در مورد بررسی 

قیمت کاالها 81 مورد بود.«
و  عضو  شرکت های  با  اتحادیه  معظمی،  گفته  به 
دیگر  و  تهران  ایران،  بازرگانی  اتاق های  غیر عضو، 
سازمان ها و مراکز دولتی و غیر دولتی، 776 مورد 

نامه نگاری  داشت: »در نشست های اتاق های ایران، 
تهران، گمرک ها و بانک ها 165 بار شرکت کردیم. 
کمیسیون های  و  نشست ها  در  بار   81 هم چنین 

قیمت گذاری حضور داشتیم.«
او با اشاره به انجام 7 مورد اطالعیه و نامه نگاری 
اعالم  برای  پزشکی  تجهیزات  شرکت های  با 
دانشگاه های  از  شرکت ها  معوقه  مطالبات  میزان 
تعداد  وابسته،  مراکز درمانی  و  علوم پزشکی 
تجهیزات  شرکت های  از  فراخوان ها  و  اطالعیه ها 
پزشکی جهت اعالم کارشناسان خبره و با   تجربه را 7 
مورد عنوان کرد: »دریافت 100 نامه از 100 شرکت 
و اعالم میزان مطالبات معوقه خود از دانشگاه های 
علوم  پزشکی و مراکز  درمانی وابسته و هم چنین تهیه 
فایل اکسل گزارش تجمیعی در قالب لوح فشرده از 
مطالبات شرکت های وارد کننده که میزان مطالبات 
خود را به اتحادیه اعالم کردند و ارایه فایل به اداره کل 
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نظارت و ارزیابی برای پیگیری و پرداخت از مهم ترین 
اقدامات انجام شده در این سه سال بود.«

هم چنین عباس براتی، خزانه دار اتحادیه، گزارش 
داد: »به طور  ارایه  از عملکرد خزانه داری  کوتاهی 
متوسط در این سه سال، سالی 100 میلیون تومان 
حق عضویت گرفتیم. هم چنین برای برگزاری برخی 
برنامه های داخلی مجمع از همکاران کمک بالعوض 
برای  بیشتری  بودجه  به  اتحادیه  دریافت کردیم. 
نیاز  کارها  پیگیری  برای  قوی  کارشناسان  جذب 

دارد.«
در ادامه این مجمع عمومی ناصر ریاحی، نایب رییس 
کمیسیون اقتصاد  سالمت در اتاق بازرگانی تهران، 
تشکیل این کمیسیون را در اتاق بازرگانی تهران 
تجهیزات  حوزه  فعاالن  باالی  مشارکت  به سبب 
پزشکی در انتخابات اتاق بازرگانی تهران دانست: 
حمل و نقل  کمیسیون  حذف  با  کمیسیون  »این 
برای نخستین بار در اتاق بازرگانی تهران تشکیل 
شد. هم چنین فدراسیون اقتصاد سالمت که به همت 
آقای سید مجتبی معظمی تشکیل شد، نخستین 
فدراسیون ایران است که تشکل های سالمت را در 
برمی گیرد و پس از آن فدراسیون واردات که آقای 
ابو الفتح صانعی عضو هیأت  مدیره اش است، به عنوان 
دومین فدراسیون در زمینه سالمت کارهای خوبی 

انجام داد.«
اتاق  دارو،  واردکنندگان  اتحادیه  رییس  گفته  به 
بازرگانی در 76 مجمع، کمیسیون و شورا نماینده 
نشست های  در  شرکت  برای  »هم چنین  دارد: 
در  که  مالیاتی  اختالف  حل  کمیسیون های 
زمینه مسایل مالی مربوط به حوزه سالمت برای 
تشکیل  دارو  و  پزشکی  تجهیزات  شرکت های 

می شود، نماینده مستقیم معرفی کردیم.«
پس از گزارش هیأت مدیره، از مجتبی معظمی، 
رییس دور پیش اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی 
او  قدردانی شد.  پیگیر،  به خاطر سال ها خدمات 
به خاطر عضویت در فدراسیون اقتصاد سالمت اتاق 
بازرگانی و فشردگی کار، نامزد انتخابات دور جدید 

هیأت مدیره اتحادیه نشد.
هم چنین دکتر علی پردیس، دبیر دور پیش اتحادیه 
بازرگانان تجهیزات پزشکی مورد تقدیر قرار گرفت. او 
به خاطر بیماری و از سرگذراندن یک سکته قلبی، از 
نامزدی انتخابات هیأت مدیره اتحادیه، کناره گیری 

کرده بود.
در پایان این مجمع عمومی، انتخابات هیأت مدیره 

آراشرکتمنتخبشماره

103نور آسمانعضو اصلیحسین رضوانی1

102مدیریت تجهیزات پزشکیعضو اصلیابوالفتح صانعی2

91ایران فارمیسعضو اصلیعباس براتی3

89فن آوری آزمایشگاهیعضو اصلیرامین فالح4

81مبنا تجارت پارسعضو اصلیمحمد اسالمی پور5

72طب نوینعضو اصلیسیدافشین یادآور نیک روش6

60میزان بهداشتعضو اصلیسعید میهن خواه7

21توان طب پیشروعضو علی البدلمحسن کارگر 8

19نانوگستر جهشعضو علی البدلمیالد بختیاری   9

64تدا و تپاکبازرسسیدحسین لسان 10

41مدحت تجارتبازرس علی البدلحمیدرضا علیخانی 11

16لردگان  ---------سکینه مفتاح12

13آوان نوش دارو  ---------محمد رضا احسان پور13

9ماوراء بحار  ---------محسن اطیابی14

9فنون آزمایشگاهی  ---------احمد رجبی15

8پارس معراج  ---------بهمن حسن زاده نمین16

5دبیر  ---------امیرعباس ناصری طاهری17

3طبیب صبا  افزار  ---------حسن ساسان محمد بیگلر18

2آرمان نوین شفا  ---------محمد رضا شریفی19

نتایج انتخابات هیات مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی

با حضور اعضا برگزار شد. در این انتخابات 17 نفر 
برای عضویت در هیأت مدیره و دو نفر به عنوان بازرس 
کاندیدا شدند. در این انتخابات، حسین رضوانی، 
ابوالفتح صانعی، عباس براتی، رامین فالح، محمد 
اسالمی پور، سیدافشین یادآورر نیک منش و سعید 
میهن خواه به عنوان اعضای اصلی و محسن کارگر 
و میالد بختیاری به عنوان اعضای علی البدل انتخاب 

شدند.
هم چنین سیدحسین لسان به عنوان بازرس اصلی 
علی البدل  بازرس  به عنوان  علیخانی  حمیدرضا  و 

انتخاب شدند.
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تجهیزات  غیر دولتی  فناوری  و  پژوهش  صندوق 
پزشکی،  کارگزار اختصاصی تجهیزات پزشکی در 
صندوق نوآوری و شکوفایی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری است و با هدف حمایت از تولیدات 
ویژه ای  مالی  پشتیبانی های  دانش بنیان  و  داخلی 
را با سود پایین، در قالب طرح لیزینگ در اختیار 

شرکت های دانش بنیان قرار می دهد.
به  گفته حسین سلمانی، قایم مقام صندوق پژوهش 
و فناوری غیر دولتی تجهیزات پزشکی، هر شرکت 
دانش بنیانی که بخواهد محصول دانش بنیان خود را 
به فروش برساند و خریدارش یک شرکت خصوصی 
یا شخص حقیقی باشد، می تواند از این تسهیالت در 
قالب طرح لیزینگ استفاده کند: »دوره تنفس این 
تسهیالت سه تا شش ماه و دوره بازپرداختش دو تا 
سه سال است. هم چنین سود تسهیالت تا سقف 500 
میلیون تومان 9 درصد است و تسهیالت بیشتر از 

500 میلیون تومان 11 درصد سود دارد.«
او تعداد شرکت های تجهیزات پزشکی را که تاکنون 
 100 نزدیک به  کردند،  استفاده  تسهیالت  این  از 
شرکت اعالم کرد: »هدف از طرح لیزینگ محصوالت 
دانش بنیان  شرکت های  شکوفایی  دانش بنیان، 
از  تسهیالت  این  است.  محصوالت شان  فروش  و 
تومان  میلیارد  تا سقف 30  و  تومان  میلیون   20

قابل پرداخت است که ما به عنوان کارگزار تمامی 
ضمانت های الزم را از سوی خریدار دریافت می کنیم 
و شرکت دانش بنیان در این ساز و کار فقط محصولش 

را به فروش می رساند.«
شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  سلمانی،  گفته  به 
و  دانش بنیان  شرکت های  از  پشتیبانی  به منظور 
توانمندسازی آن ها در صنعتی سازی و تجاری سازی 
نوآوری های شان زیر نظر معاونت علمی و فناوری 
 7000 و  است  شده  راه اندازی  ریاست جمهوری 
پشتیبانی  خدمات  برای  سرمایه  تومان  میلیارد 
از نوآوری ها دارد که لیزینگ یکی از آن خدمات 
و  پژوهش  صندوق  »هم چنین  می شود:  محسوب 
فناوری غیر دولتی تجهیزات پزشکی به عنوان کارگزار 
اختصاصی تجهیزات پزشکی در صندوق نوآوری و 
شکوفایی به صورت خصوصی اداره می شود که 17 

پرداخت تسهیالت لیزینگ تا سقف 30 میلیارد تومان با نرخ سود 11 درصد
صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی تجهیزات پزشکی ارایه می دهد:

شرکت بزرگ در حوزه تجهیزات پزشکی سهامدار 
آن هستند. دانشگاه علوم پزشکی تهران دو سهم 20 
درصدی در این صندوق دارد و 20 درصد از سهام 
و  بهزیستی  علوم  دانشگاه  به  متعلق  نیز  صندوق 

توان بخشی است.«
سلمانی، پُر کردن کاربرگ مخصوص توسط شرکت 
برای  و شکوفایی  نوآوری  در صندوق  دانش بنیان 
استفاده از این تسهیالت را ضروری دانست :»شرکت 
که  پیش شرط  این  در نظر گرفتن  با  دانش بنیان 
است،  تومان  میلیون  باالی 40  قیمت محصولش 
باید کاربرگ مخصوص خود را پُر کند. در کاربرگ 
نوشته  خریدار  نام  و  کاال  فروش  فاکتور  شرکت، 
می شود که صندوق نوآوری و شکوفایی آن کاربرگ را 
برای یکی از کارگزارانش می فرستد. کارگزار کاربرگ 
فرستاده شده را بررسی می کند و اعتبار سنجی خریدار 
را انجام می دهد. سپس گزارش ارزیابی توسط کارگزار 
فرستاده  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  به  مربوطه 
قیمت  واقعی بودن  ارزیابی،  درگزارش  می شود. 
محصول و شرکت و هم چنین توان مالی خریدار برای 
بازپرداخت تسهیالت بررسی شده است. صندوق پس 
از تأیید در مرحله پایانی، نوع ضمانت خریدار را تعیین 
و مشخص می کند که خریدار در مقابل این تسهیالت 

چک، سفته یا وثیقه ملکی بگذارد.«

دولت جدید آمریکا به تازگی تحریم های جدیدی 
را برای صادرات تجهیزات پزشکی به ایران درنظر 
گرفته است. بر این اساس معاونت علمی و فناوری 
از تولید  ریاست جمهوری اعالم آمادگی کرد که 

تجهیزات پزشکی در ایران حمایت خواهد کرد.
پس از اعالم نتایج ریاست  جمهوری آمریکا و روی 
کارآمدن رییس جمهوری جدید کاالها و تجهیزات 
پزشکی و زیست فناوری وارد فاز جدیدی از تحریم 
توسعه  ستاد  دبیر  قانعی  مصطفی  دکتر  شدند. 
ریاست  علمی وفناوری  معاونت  زیست فناوری 
 جمهوری دراین باره گفت: »از بهمن ماه امسال 41  
قلم کاال برای صادرات به ایران نیازمند مجوز ویژه 
از خزانه داری آمریکا است. از این میان تعداد 21 

قلم با برنامه ریزی و حمایت قبلی معاونت علمی 
ریاست  جمهوری و ستاد توسعه زیست فناوری، از 
سوی شرکت های دانش بنیان تولیدشده است. این 
کاالها عالوه بر رفع نیاز داخل آمادگی صادرات را 

نیز دارند.«
به گفته او عالوه بر آن تعداد 6 قلم کاال، تجهیزاتی 
است که نمونه سازی آن ها با حمایت از شرکت های 
انجام  موفقیت  با  پیش،  سال های  در  دانش بنیان 
 شده است و تولید صنعتی این تجهیزات از سوی 
شرکت های ایرانی در سال های آینده انجام می شود. 
شامل  تحریم ها  از  »بخشی  افزود:  قانعی  دکتر 
تجهیزاتی است که در کشور تولید نمی شوند. ستاد 
توسعه زیست فناوری برنامه حمایتی خود را برای 

تولید داخلی آن ها اعالم خواهد کرد. تولیدکنندگان 
و محققان حوزه زیست فناوری می توانند برای کسب 
اطالع از فرایند حمایت از طرح های تولیدی تجهیزات 
زیست فناوری به سایت ستاد توسعه زیست فناوری 

به نشانی www.biodc.isti.ir  مراجعه کنند.«
www.isna.ir

حمایت معاونت علمی ریاست  جمهوری از تولید تجهیزات پزشکی
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یکی از موضوعاتی که در حوزه صنعت دارو درباره 
آن بحث می شود، واگذاری بخش دولتی به بخش 
 خصوصی است اما وزیر بهداشت بیان کرد که در 
سی سال گذشته حرف از خصوصی سازی زیاد اما 
عمل کم بوده است. او معتقد است که بخش خصوصی 
جرأت سرمایه گذاری در صنعت دارو را ندارد زیرا 
قیمت تمام شده برای صنعت بیشتر از نرخی است 

که سازمان غذاودارو برای قیمت ها تعیین می کند.
دکتر حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی پیش  از این بر ناکارآمدی مدیریت 
دولتی و شبه دولتی در شرکت های داروسازی تأکید 
کرده بود. او در همایش دستاوردهای دولت تدبیر و 
امید که در روز چهارم اسفندماه امسال در سازمان و 
معاونت های غذا و داروی کشور در باغ موزه نگارستان 
برگزار شد، درباره واگذاری شرکت های داروسازی 
به بخش خصوصی گفت: »در 30 سال گذشته در 
مذمت تصدی گری دولتی زیاد شنیده و کمتر عمل 
دیده ایم. بخش هایی هم که از تصدی گری دولتی نیز 
جدا شده اند، به شیوه شبه دولتی مدیریت می شوند. از 
سوی دیگر در بسیاری از حوزه ها، اعتقادی به اقتصاد 
آزاد وجود ندارد و تنها حرف آن زده می شود. تا زمانی 
که عمل نکنیم، رشدی در صنایع دارو اتفاق نخواهد 

افتاد.«
به گفته دکتر هاشمی  دولت هم در تولید، هم در 
واردات، هم در قیمت گذاری و هم در مصرف و دیگر 
موارد در حوزه دارو دخالت می کند. با چنین شرایطی 
بخش خصوصی نیز رشدی نخواهد داشت: »دولت 

در زمینه قیمت نیز مستقیم دخالت می کند. فرض 
کنید وقتی مجلس و دولت منابع مورد نیاز بیمه را 
تأمین نمی کنند، از طریق سازمان غذاودارو روی 
قیمت دارو فشار می آورند تا قیمت دارو را ثابت نگه 
 دارند. دلیلش این است که در بخش دیگر حمایت به 
خوبی انجام  نشده است و به  جای آن می خواهند با 

ثابت نگه داشتن، قیمت دارو جبران کنند.«
وزیر بهداشت تأکید کرد که مراقبت دولت از مردم 
کار درستی است اما این اقدام بدون اختصاص بودجه 
برای آن و جبران آن از راه فشار بر صنعت اشتباه است: 
»قیمت تمام شده برای صنعت بیش از نرخی است که 
ممکن است سازمان غذاودارو برای قیمت داروهای 
صنعت تعیین کند. به  این  ترتیب بخش خصوصی 
جرأت نمی کند در صنعت دارو سرمایه گذاری کند. 
باید در این حوزه ها یک مدل اقتصادی مناسب وجود 

داشته باشد تا با آن کار پیش برود.«
به گفته دکتر هاشمی نه در واگذاری ها و نه در حمایت 

از صنعت دارو و تجهیزات کشور به درستی عمل نشده 
است: »اگر واقعاً اعتقاد داریم که تصدی گری خوب 
و  دولتی  داروسازی  شرکت های  واگذاری  نیست، 
نیمه دولتی بسیار راحت و آسان است. بنابراین باید 
اراده برای کاهش تصدی گری ایجاد شود. موضوع 
مهم دیگر هم قیمت گذاری است. نباید روی بخش 
خصوصی درزمینه قیمت گذاری فشار آورد. کسی 
حوزه ای  در  تومان  میلیارد  صدها  نیست  حاضر 
سرمایه گذاری کند اما نداند که محصولش را قرار 
است با چه قیمتی از او بخرند. این درست نیست که 
هر وقت دولت پول داشت، فشار روی قیمت گذاری 
کم شود و قیمت عادالنه تعیین شود اما هر وقت دولت 
پول نداشت کار را به بیمه ها بسپارد و روی محصول و 
سرمایه گذار فشار بیاورد و سرمایه گذار را دچار مشکل 

کند. باید مدل درستی در این زمینه تعریف شود.«

www.phana.ir

بخش خصوصی جرأت سرمایه گذاری در صنعت دارو را ندارد
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور

مدیرکل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذاودارو

سازمان غذاودارو جنبه های نظارتی را یک نوع بسته 
حمایتی برای کاالهایی خواند که از لحاظ کیفی خیلی 
خوب تولید می شوند. دکتر محمود بیگلر، مدیرکل 
نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان 
تجهیزات  اداره کل  در  ما  »وظیفه  گفت:  غذاودارو 
پزشکی حاکمیتی است. بر این اساس گروه نظارتی ما 
به صورت جدی عمل می کند. زیرا جنبه های نظارتی 
به عنوان یک بسته حمایتی برای کاالهای تولیدی 

باکیفت شناخته می شود.« به گفته او نظارت ها در 
با  که  است  به گونه ای  پزشکی  تجهیزات  اداره کل 
کوچک ترین تخلفی به شدت برخورد می شود.  دکتر 
بیگلر هم چنین حمایت گروه های اقتصادی از جمله 
بانک ها در چرخه اقتصاد و تولید را  مؤثر دانست. او ابراز 
امیدواری کرد که این حمایت ها به گونه ای باشد که 
موجب چرخیده شدن چرخ شرکت های تولیدی شود.
ifdana.fda.gov.ir

نظارت قوی، بسته حمایتی از کاالهای باکیفیت است
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نمایشگاه  برگزاری دو  نادر  اتفاق  بهار 1396 شاهد 
ایران هلث خواهد بود؛ قرار است 25 تا 28 اردیبهشت 
دو مرکز بزرگ برگزاری نمایشگاه ها در تهران یعنی 
مصلی و نمایشگاه بین المللی تهران محل برگزاری دو 
نمایشگاه در حوزه تجهیزات پزشکی، دندان پزشکی و 
آزمایشگاهی باشند. اتفاقی که به نوعی یادآور تجربه 

ناخوشایند ایران هلث پانزدهم است.
کافی است برای یافتن مشخصات بیستمین نمایشگاه 
بین المللی ایران هلث کمی در اینترنت جستجو کنید با 
دو نشانی اینترنتی متفاوت اما بسیار شبیه هم مواجه 

خواهید شد. 
را  شما    http://iranhealth-exhibition.ir نشانی 
بین المللی  نمایشگاه  بیستمین  اینترنتی  صفحه  به 
و  دارویی  دندان پرشکی،  پزشکی،  تجهیزات 
آزمایشگاهی - کنگره دندانپزشکی می برد. این نشانی 
در فهرست نمایشگاه های داخلی سال 1396 شرکت 
بین المللی جمهوری اسالمی  نمایشگاه های  سهامی 
ایران وابسته به سازمان توسعه تجارت ایران به نمایش 
درآمده است. تاکنون نیز 19 دوره از این نمایشگاه با 

مجوز این شرکت برگزار شده است.
 http://fa.iranhealthexhibition.org نشانی  اما 
شما را به صفحه ایران هلث وابسته به شرکت صنعت 
سالمت نیوساد که تاکنون چهار دوره از ایران هلث را 
به نمایندگی از اتحادیه ها و انجمن های صنف تجهیزات 
پزشکی و دارویی برگزار کرده است، می برد. این شرکت 

مصمم است با وجود تمام مشکالت و مخالفت ها امسال 
نیز پنجمین دوره ایران هلث را برگزار کند حتی اگر الزم 

باشد جای آن را تغییر دهد.
داستان از بهار 1391 و برگزاری پانزدهمین نمایشگاه 
ایران هلث شروع شد. 14 نمایشگاه نخست را انجمن ها و 
اتحادیه های این صنف با همکاری هم برگزار می کردند 
اما شرکت سهامی نمایشگاه های جمهوری اسالمی ایران 
برای پانزدهمین سال برگزاری این نمایشگاه تصمیم 
گرفت مجوز برگزاری را به نام دو شرکت نمانگر و بانیان 
امید صادر کند. اهالی صنعت تجهیزات پزشکی و دارویی 
از این تصمیم به خشم آمده و نمایشگاه پانزدهم را به 
دلیل سپردن برگزاری آن به دو شرکت غیرمتخصص 
تحریم کردند. نتیجه آن شد که این نمایشگاه تنها در 
مساحت 6 هزار متر و با حضور 290 شرکت داخلی )که از 
این تعداد 100 شرکت ، شامل شرکت های دانش بنیان 
بودند( و 55 شرکت خارجی برگزار شد. در حالی که 
چهاردهمین نمایشگاه ایران هلث در مساحت 16 هزار 
متر و با حضور 500 شرکت داخلی و خارجی برگزار 
شد. مسؤوالن وزارت بهداشت و سازمان غذاودارو نیز 
این نمایشگاه را تحریم کردند تا آنجا که روبان افتتاحیه 
توسط رییس پارک علم و فناوری مازندران بریده شد و 
مراسم اختتامیه به دلیل پیدا نشدن فرد مناسب برای 

سخنرانی برگزار نشد.
 نتیجه آن که شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی 
جمهوری اسالمی ایران برگزاری این نمایشگاه توسط 

برگزای هم زمان دو نمایشگاه ایران هلث در بهار 96

سرپرست اداره صادرات اداره کل تجهیزات و ملزومات 
پزشکی سازمان غذاودارو از تهیه بانک اطالعات جامع 
شرکت های صادراتی  باهدف حمایت از صادرکنندگان 

تجهیزات پزشکی خبر داد. 
اداره کل  صادرات  اداره  سرپرست  عامری  اسحاق 
تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذاودارو با بیان 
این که بانک اطالعات جامع شرکت های صادراتی در 
دست تهیه قرار دارد، گفت: »هدف  از تهیه بانک اطاعاتی 
جامع شرکت های صادراتی  شناسایی شرکت هایی است 
که ظرفیت صادرات را دارند. بر این اساس برای صادرات 
این شرکت ها تسهیالت و بسته های حمایتی در نظر 

گرفته شده است.« 

به گفته او فراخوان »تهیه این بانک اطالعاتی«  به زودی 
در وب سایت اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی به 
می شود. شرکت های  اعالم   www.imed.ir نشانی 
سامانه  الکترونیکی  کارتابل  در  پزشکی  تجهیزات 
دسترسی برای تکمیل اطالعات درخواستی به صورت 

الکترونیکی را پیدا خواهند کرد.
عامری گفت: »کتاب جامع بانک اطالعاتی با عنوان 
»دایرکتوری شرکت های صادرات تجهیزات پزشکی« 
اختیار سفارتخانه ها،  و در  به زودی منتشر می شود 
شرکت ها و مراکزی که درزمینه صادرات تجهیزات 

پزشکی فعالیت دارند قرار می گیرد.«
www.ifdana.fda.gov.ir

جزییات نخستین اقدام عملی در راستای حمایت از صادرکنندگان تجهیزات پزشکی
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این  دوباره  سپردن  مانع  را  انجمن ها  و  اتحادیه ها 
نمایشگاه به آن ها عنوان کرد و شرط این کار را تصدی 

این کار توسط یک شرکت ثبت شده اعالم کرد.
به این ترتیب انجمن صنفی تولیدکنندگان تجهیزات 
اتحادیه  آزمایشگاهی،  و  دندان پزشکی  پزشکی، 
اتحادیه  ایران،  پزشکی  تجهیزات  صادرکنندگان 
بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران و انجمن شرکت های 
مهندسی پزشکی ایران، شرکت صنعت سالمت نیوساد 
را با هدف برپایی نمایشگاه ها و کنگره های تخصصی و 
ارایه خدمات و مشاوره های فنی و تخصصی در سال 

1391 تاسیس کردند.  
شرکت صنعت سالمت تاکنون ایران هلث دوره های 
شانزدهم، هفدهم، هجدهم و نوزدهم را برگزار کرده 
این  دوره  بیستمین  برگزاری  برای  را  خود  و  است 
نمایشگاه در سال 1396 آماده می کند. اما مدیران این 
شرکت متوجه شدند که شرکت سهامی نمایشگاه های 
مجوز  بار  این  ایران  اسالمی  جمهوری  بین المللی 
برگزاری نمایشگاه ایران هلث پانزدهم را به نام خود صادر 
کرده است و شرکت تجهیزات پزشکی کوشافن پارس 
به مدیریت مجید روحی را به عنوان مجری نمایشگاه 

برگزیده است.
حسین سلمانزاده، مدیرعامل صنعت سالمت در این 
مورد می گوید: »نام ایران هلث متعلق به ما است و ما 
برای نخستین بار این نام را به این نمایشگاه اختصاص 
دادیم. همین حاال نیز اگر به صفحه اینترنتی شرکت 
می بینید  بیاندازید  نگاهی  نمایشگاه ها  سهامی 
مجوز صادرشده به نام نمایشگاه تجهیزات پزشکی، 

دندانپزشکی و آزمایشگاهی است.«

او درباره شرایط پیش آمده می افزاید: » شرکت سهامی 
نمایشگاه ها امسال به ما اعالم کردند که شرایط شان 
برای همکاری با ما فرق کرده است. آن ها مجوز را برای 
خودشان صادر کرده اند و از ما می خواستند تنها به عنوان 
کارگزار حضور داشته باشیم. یعنی تمام مبادالت مالی 
و تصمیم گیری ها در اختیار شرکت سهامی نمایشگاه ها 
باشد و در انتها هم چیزی به ما بدهند. پذیرفتن این 
شرایط برای ما امکان پذیر نبود و نپذیرفتیم. به همین 
پزشکی  تخصصی  نمایشگاه  یک  به عنوان  دلیل 
دندانپزشکی و آزمایشگاهی از وزارت بهداشت مجوز 
گرفتیم. در نتیجه آن ها با مجوز خودشان در محل 
دایمی نمایشگاه های بین المللی یک نمایشگاه برگزار 
نمایشگاه  بهداشت  با مجوز وزارت  ما هم  می کنند. 
خودمان را برگزار می کنیم. امسال تصمیم گرفتیم این 
نمایشگاه را در مصلی برگزار کنیم سال دیگر هم ممکن 
است در محل دایمی نمایشگاه بین المللی یا شهر آفتاب 
برگزارش کنیم. مشکل خاصی هم وجود ندارد. ما کار 
خودمان را ادامه می دهیم مگر این که آن ها شرایط شان 

را تغییر دهند.« 
سلمان زاده درباره تاثیر برگزاری دو نمایشگاه هم زمان 
بر روند کار می گوید: »خیلی تالش کردیم مشکل را 
حل کنیم نزدیک به 5 ماه است که در تکاپو هستیم، 
اما مشکل حل نشد. به همین دلیل چهار انجمن و 
اتحادیه شامل انجمن صنفی تولیدکنندگان تجهیزات 
اتحادیه  آزمایشگاهی،  و  دندان پزشکی  پزشکی، 
اتحادیه  ایران،  پزشکی  تجهیزات  صادرکنندگان 
بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران و انجمن شرکت های 
مهندسی پزشکی ایران در این جا حاضر شده و صورت 

جلسه ای را امضا کردند که همه در نمایشگاهی که 
در مصلی برگزار می شود، شرکت خواهند کرد. همین 
حاال هم نقشه نمایشگاه حاضر است و تمام غرفه های 
ما پر است. ما ثبت نام ها را انجام داده ایم هرکس که 
خواست می آید و شرکت می کند و هر کس هم که 
نخواست می تواند پولش را پس بگیرد. تاکنون 350 
شرکت داخلی و270 شرکت خارجی ثبت نام کرده اند 
و حتی جا کم داریم. ما مجوز وزارت بهداشت و حمایت 
انجمن ها و اتحادیه ها را داریم. مشکلی هم نداریم. آن ها 
هم می توانند کار خودشان را بکنند. ما سعی می کنیم 
دیدارکنندگان خوبی داشته باشیم و شرکت کنندگان 
راضی باشند چون هدف شرکت کنندگان تعداد باالی 

دیدارکنندگان است.«
شرکت های تجهیزات پزشکی در سال های گذشته 
همواره از وجود رانت در واگذاری غرفه ها، نبود شفافیت 
مالی و منفعت طلبی برگزارکنندگان، ضعف و نارسایی در 
اطالع رسانی، نادیده گرفتن نظرات مشارکت کنندگان، 
بی اعتنایی به توافقات، ناتوانی در جذب دیدارکنندگان و 
نامناسب بودن خدمات عمومی گله مند بوده اند و شرایط 
پیش آمده موجب تشدید مشکالت خواهد شد. این در 
حالی است که نمایشگاه های مشابه در منطقه هر روز 
در جهت بهبود جایگاه خود و ارایه خدمات استاندارد 

تالش می کنند.
جمهوری  نمایشگاه های  سهامی  شرکت  مسؤوالن 
اسالمی ایران تا زمان نگارش این گزارش از پاسخگویی 
به سواالت خبرنگار ماهنامه صنعت درمان طفره رفته اند 
و تنها به شکل تلویحی تخلفات مالی شرکت صنعت 

سالمت را دلیل این تصمیم گیری عنوان کرده اند.      

ظرفیت تولید پلیت الکتروکوتر در شرکت فارمد پلیمر 
7 میلیون و 200 هزار عدد در سال است که فراتر از 
4میلیون نیاز ساالنه داخل کشور است. به همین دلیل 
مسؤوالن این شرکت در حال مذاکره با کشورهای عراق 

و پاکستان برای صادرات این محصول هستند.
شرکت فارمد پلیمر رایان که از سال 1393 با هدف 
تولید محصوالت پزشکی فعالیت خود را آغاز کرده 
است، و در زمینه تولید محصوالت پلیمری اقدام به 
پایه  با  پزشکی  مصرفی  کاالهای  تولید  و  طراحی 
پلیمری فعالیت می کند. این شرکت همواره سعی 
دارد محصوالت جدیدی را در راستای تامین نیاز 

مراکز درمانی کشور تولید کند.

شرکت فارمد پلیمر رایان در این ارتباط برای نخستین بار 
اقدام به تولید محصول پلیت الکتروسرجیکال یا پلیت 
الکتروکوتر یا گراندینگ پد کرده است و با توجه به 
شاخص های کیفی بسیار باالی تولید این محصول 
انبوه  تولید  به مرحله  توانسته است  از دوسال  پس 
برسد. اکنون این شرکت ساالنه 3میلیون عدد پلیت 

الکتروکوتر تولید می کند.
تولیدات این شرکت توانایی تامین تمام نیاز کشور را 
دارد و در حال حاضر در بیش از 50 مرکز درمانی داخل 
کشور مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول دارای 
پروانه ساخت است و منطبق با شاخص های کیفی بر 

اساس استاندارد IEC60601-2-2:2009 است. 

ظرفیت تولید پلیت الکتروکوتر ایرانی بیش از نیاز داخلی است
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میزان بدهی ها در حوزه دارو به بیش از 3500 میلیارد 
تومان رسیده است و مرتب هم درحال افزایش است. 
رییس اتحادیه واردکنندگان دارو معتقد است این 
بدهی ها موجب به خطر افتادن سالمت مردم می شود 
زیرا برخی داروخانه ها حاضر به پذیرش دفترچه های 

بیمه نیستند. 
به گفته نایب رییس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق 
تهران و رییس اتحادیه واردکنندگان دارو، چالش 
حوزه  در  بیمه  شرکت های  و  دولتی  بدهی های 
صنعت دارو، تجهیزات پزشکی و داروخانه ها با وجود 
هشدارهای بسیار و مذاکرات مختلف با مسؤوالن 
وزارت بهداشت و درمان و مسؤوالن اجرایی کشور 
هم چنان حل نشده است. میزان بدهی ها مدام در 

حال افزایش است.
ناصر ریاحی با اشاره به این که این بدهی ها موجب 
بروز مشکالتی در صنعت و بازار دارو شده است: »به 
دلیل این بدهی ها هم اکنون شاهد سختگیری بیشتر 
شرکت های پخش دارو و گرفتن چک های بانکی از 
داروخانه ها و دیگر جاها هستیم. از سوی دیگر دیده 
از داروخانه ها در سطح شهر  می شود که تعدادی 
از سوی  بدهی هایشان  پرداخت نشدن  به دلیل  نیز 
شرکت های بیمه حاضر به پذیرش دفترچه های این 

بیمه ها و نسخه های بیماران نیستند.«
به گفته ریاحی برخی از شرکت های بیمه ازجمله 
تأمین اجتماعی آخرین بار تیرماه با داروخانه ها تصفیه 
کرده اند و از آن  پس پولی به داروخانه ها نداده اند: 
»داروخانه ها با هزینه های جاری زیادی ازجمله حقوق 
داروخانه ها،  بهای محل  اجاره  مزایای کارکنان،  و 
روبه رو هستند. از سوی دیگر باید پول شرکت های 
پخش را پرداخت کنند. شرکت های پخش هم باید 
پول را به تولیدکنندگان و یا شرکت های واردکننده 
بدهند تا مواداولیه و دارو وارد شود. اکنون این چرخه 
با مشکل مواجه شده است. اگر به همین شکل ادامه 

پیدا کند مشکالت بسیاری در این صنعت شکل 
خواهد گرفت. درنتیجه درمان و سالمت مردم با 

مشکل مواجه می شود.«
او در ادامه با بیان این که حدود 80 درصد بدهی های 
حوزه دارو و تجهیزات پزشکی مربوط به بیمارستان ها، 
مراکز درمان دولتی و داروخانه های دولتی است، 
دارو  تولیدی  شرکت های  اصلی  »مشکل  گفت: 
و  درمانی  مراکز  با  دارو  صنعت  کلی  به صورت  و 
بیمارستان های دولتی است. باتوجه به طرح تحول 
سالمت بیمارستان ها تنخواه دریافت کرده اما بیشتر 
آن را خرج امور جاری خود می کنند. در این میان 
موضوع پرداخت بدهی های شرکت های دارویی در 

اولویت آخر آن ها است.« 
به گفته عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران دولت و 
اعالم کرده اند  بهداشت و درمان  مسؤوالن وزارت 
از راه اوراق مرابحه با سود 16 درصد و چهارساله 
و  به صنعت دارو  پرداخت بدهی های خود  امکان 
تجهیزات پزشکی را دارند: »واقعیت این است که 
تولیدی،  واحدهای  مشکالت  اوراق  این  دریافت 
شرکت های واردکننده دارو و به صورت کلی صنعت 
دارو و تجهیزات پزشکی را حل نخواهد کرد. زیرا از یک 
سو این بدهی هایی که دولت می خواهد به واحدها و 

برخی از داروخانه ها دیگر حاضر به پذیرش دفترچه های بیمه نیستند 
نایب رییس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق تهران نسبت به بروز بحران در صنعت دارو هشدار داد 

سرپرست دفتر آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت 
به ارایه آماری از مهم ترین دستاوردهای این حوزه در 
دولت یازدهم پرداخت. او راه اندازی سامانه اطالعات 
بیمارستانی و آماده سازی خدمات الکترونیکی صدور 

کارت بهداشت را از جمله این اقدامات خواند. 
سرپرست دفتر آمار و فناوری اطالعات وزرت بهداشت، 
از توسعه شبکه ملی سالمت )شمس( و اتصال حدود 
1300 مرکز بهداشتی درمانی جدید به شبکه و پوشش 
9500 مرکز بهداشتی درمانی خبر داد. او گفت: »مرکز 
بانک های  و  شده  راه اندازی  سالمت  داده های  ملی 
اطالعاتی و سامانه های وزارت بهداشت در مرکز ملی 

داده های سالمت تجمیع شده است.« 

و  اداری  اتوماسیون  »توسعه  افزود:  تارا  دکتر 
تجهیز  بهداشت،  وزارت  تابعه  واحدهای  پوشش 
نرم افزار  )سخت افزار،  دانشگاهی  بیمارستان های 
و شبکه( و راه اندازی سامانه اطالعات بیمارستانی 
برای بیش از 150 بیمارستان دانشگاهی کشور نیز 
از اهم فعالیت های این حوزه در دولت یازدهم است. 
هم چنین پوشش بیش از 73 هزار تخت بیمارستانی 
دانشگاهی در پرونده الکترونیکی سالمت و ایجاد 
قابلیت دسترسی به پیشینه مراجعان بیمارستانی 
افراد در کل کشور نیز از دیگر دستاوردهای این حوزه 

است.« 
وزارت  اطالعات  فناوری  و  آمار  دفتر  سرپرست 

و  پایش  داشبورد  راه اندازی  و  طراحی  بهداشت، 
نظارت بر هزینه های سالمت در بخش بستری در 
طرح تحول سالمت که امکان پایش برخط )آنالین( 
سهم پرداخت از جیب مردم، بیمه ها و یارانه دولت را 
دارد، آماده سازی خدمات الکترونیکی صدور کارت 
بهداشت برای واگذاری به دفترهای  پیشخوان و انعقاد 
تفاهم نامه همکاری با معاونت سرمایه انسانی ریاست 
جمهوری را از دیگر اقدامات این حوزه برشمرد. او 
گفت: »راه اندازی سامانه ارتباط با ذینفعان 1590، 
برای پاسخگویی مشکالت طرح تحول نظام سالمت، 
)کد   1690 ذی نفعان  با  ارتباط  سامانه  راه اندازی 
خدمات عمومی ملی(، برای پاسخگویی و رسیدگی 

سامانه اطالعات بیمارستانی برای بیش از 150 بیمارستان راه اندازی شده است
سرپرست دفتر آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت خبر داد



اخبار عمومی

13  /www.sanatdarman.ir

زیر ساخت های تولید واکسن و فرآورده های دارویی 
و تشخیصی انستیتو پاستور با حضور وزیر بهداشت به 
بهره برداری رسید. دکتر هاشمی با تأکید بر ضروری 
بودن حمایت ها از شرکت های دانش بنیان از خیران 
و سرمایه گذاران خواست که از این حوزه برای تولید 

علم و فناوری بیشتر حمایت کنند. 
در  دانش بنیان  در حال حاضر حدود 40 شرکت 
مرکز رشد انستیتو پاستور فعالیت دارند و به تولید 
فرآورده های جدید تشخیصی و دارویی می پردازند. 
فرآورده های  و  واکسن  تولید  زیرساخت های 
دارویی و تشخیصی در انستیتو پاستور با استفاده 
از ظرفیت شرکت های دانش بنیان با حضور دکتر 
سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت در 5 سایت در روز 

نوزدهم بهمن ماه به بهره برداری رسید. 
دکترهاشمی درباره تشکیل شرکت های دانش بنیان 
در انستیتو پاستور گفت: »در سه سال گذشته 40 
راه اندازی  پاستور  انستیتو  در  دانش بنیان  شرکت 
شده است. اگر حمایت ها بیشتر بود و انستیتو پاستور 
زیرساخت کافی از نظر تعداد آزمایشگاه ها، فضای 
کافی و دیگر امکانات الزم را داشت، دستاوردهای 

بیشتری به دست می آمد.«
به گفته وزیر بهداشت  شرکت های بزرگ در سطح 
جهان، میلیاردها دالر در این حوزه صرف می کنند. 

بخش فراوانی از اعتبارات سازمان بهداشت جهانی 
نیز از همین راه تأمین می شود. او از شرکت های 
بازرگانان، سرمایه گذاران و به ویژه بانک ها  بزرگ، 
دعوت کرد با صرف هزینه و ساخت آزمایشگاه های 
فعالیت  برای  را  پاستور، زمینه  انستیتو  مجهز در 
محققان جوان کشور فراهم کنند: »سرمایه گذاری 
در این حوزه درآمدزایی زیادی را در پی خواهد داشت 
و از بیماری و معلولیت بسیاری از مردم جلوگیری 

خواهد کرد.« 
هاشمی تأکید کرد که آنچه تاکنون در قالب شورای 
فناوری به آن پرداخته شده بر مبنای فرمایش مقام 
اقتصاد مقاومتی بوده است:  معظم رهبری درباره 
»بر این مبنا، آنجا که قیمت گذاری ها درست بوده و 
حمایت از تولیدکننده داخلی به درستی صورت گرفته، 
به نتایج مطلوب رسیده ایم. نتایج توافق هسته ای نیز 
به ما کمک کرده است تا بتوانیم محصوالت باکیفیت 
باال را با ایجاد تعامل با دیگر کشورها صادر کنیم و 
تاکنون حجم صادرات ما به دو و نیم برابر رسیده است. 
رقم صادرات در این حوزه 200 میلیون دالر  بوده 
است. البته ما از این رقم راضی نیستیم  اما امیدواریم 
با ایجاد فضای آرامش و سرعت بخشیدن به کارها این 

رقم را افزایش دهیم.« 

www.behdasht.gov.ir

 راه اندازی زیرساخت های تولید واکسن و فرآورده های 
دارویی انستیتو پاستور 

با حضور وزیر بهداشت انجام شد شرکت ها به صورت اوراق پرداخت کند برای دو سال 
پیش است که تا همین جای کار هم دیرکرد بسیار در 
پرداخت آن وجود داشته است. این سرمایه در گردش 
و نقدینگی واحدهاست که با آن می توانند واردات و 

تولید را انجام دهند.« 
او افزود: »از سوی دیگر این اوراق با نام است و امکان 
فروش آن ها و نقد کردنشان وجود ندارد. اگر هم این 
امکان بود در بازار سرمایه بین 20 تا 40 درصد زیر 
قیمت خریداری می شد که این خود ضرر بیشتری 
برای شرکت ها دارد. عالوه بر این ها حتی امکان این که 
شرکت ها این اوراق را دریافت کنند و بعد با گذاشتن 
آن ها به عنوان وثیقه بانکی بتوانند وام دریافت کنند 
هم وجود ندارد زیرا سود این اوراق 16 درصد است 
درصورتی که سود وام و تسهیالت بانکی حداقل 
با 6 درصد  باید  22 درصد است. یعنی شرکت ها 
سود بیشتر تسهیالت را بازپرداخت کنند. آن هم در 
شرایطی که بانک ها حاضر نیستند به اندازه کل میزان 
اوراق وام و تسهیالت پرداخت کنند و اعالم می کنند 
که شرکت ها و افراد با وثیقه کردن اوراق تنها می توانند 
به اندازه نیمی از کل مبلغ اوراق را وام و تسهیالت 

بگیرند.« 
ناصر ریاحی معتقد است در این شرایط مهم ترین 
قدمی که دولت و شرکت های بیمه باید بردارند این 
است که با تأمین نقدینگی، بدهی های خود را به 

شرکت ها و صنعت دارو پرداخت کنند.

www.phana.ir

به شکایات تعرفه های پزشکی و سامانه 190 برای 
پاسخگویی به مشکالت بهداشتی نیز از دستاوردهای 

دیگر در این حوزه است.« 
سالمت،  رصدخانه  راه اندازی  تارا،  دکتر  گفته  به 
به روزرسانی سامانه های الکترونیکی تبادل اطالعات 
سامانه های اطالعاتی با سامانه سپاس، توسعه مراکز 
صدور گواهی الکترونیکی، امضا الکترونیکی و اعطای 
گواهینامه »مطابقت با استانداردهای سپاس )تبادل 
اطالعات با سپاس(« برای سامانه اطالعات سالمت، 
دارای  افراد  هویتی  استعالم  سرویس  راه اندازی 
پرونده الکترونیکی سالمت پایه برای بهره برداری در 
بیمارستان ها و مراکز ارایه دهنده خدمت و هم چنین 
دیگر  از  نیز  سالمت  یکپارچه  کدینگ  راه اندازی 

عملکرد این حوزه در دولت یازدهم است. 

www.isna.ir
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وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشورمان 
پس از سفر دو روزه به کوبا، و امضا 12 سند همکاری 
در زمینه های مختلف صنعتی، کشاورزی، فرهنگی 
و پزشکی به مکزیک رفت. او در سفر به مکزیک نیز 
با مسؤوالن این کشور در حوزه بهداشت و درمان 
دیدارهایی داشت. در جریان این سفر قرار بر این شد 
که سه نوع از واکسن های ایرانی به کشور مکزیک 

صادر شود.  
دکتر سید حسن هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی  در رأس یک هیأت، در روزهای 
26 و 27 بهمن ماه به کوبا سفر کرد.  امضای 12 
سند همکاری و یک سند نهایی کمیسیون مشترک 
ایران و کوبا در هاوانا، از دستاوردهای این سفر بود. 
10 سند همکاری دیگر نیز در ماه های آینده امضا 
لغو  امضاشده شامل  اسناد همکاری  خواهد شد. 
کوبا،  و  ایران  میان  خدمت  گذرنامه های  روادید 
داروهای  بیوتفناوری،  حوزه های  در  همکاری 
نوترکیب، دارو و حوزه های کشاورزی، نیرو، تولید 
انرژی،  تولید  نوین  روش های  از  استفاده  برق، 
اکتشاف نفت و گاز در خلیج مکزیک، منابع و معادن 
تهران  دانشگاه  همکاری های  و  فرهنگی  حوزه  و 
برای توسعه آموزش زبان اسپانیولی و هم چنین 

همکاری های صدا و سیما بود.
دکتر هاشمی با بیان این که پیش از اعمال تحریم های 
بین المللی برعلیه ایران، روابط دو کشور بسیار خوب 
بود، افزود: »تحریم ها به ویژه تحریم های بانکی باعث 
کاهش سطح روابط میان ایران و کوبا شده بود و 
تشکیل مجدد کمیسیون مشترک اقتصادی ایران 
و کوبا، شروعی برای افزایش همکاری های دو کشور 
به ویژه همکاری بخش خصوصی ایران و کوبا خواهد 
بود. ایران عالقه مند است که از تجارب کوبا در برخی 

از رشته ها مانند زیست فناوری استفاده کند.«

سه نوع واکسن از ایران به مکزیک صادر 
می شود

وزیر بهداشت هم چنین به همراه جمعی از مسؤوالن 
در  درمانی  و  بهداشتی  روابط  گسترش  هدف  با 
روزهای  28 و 29 بهمن ماه امسال به کشور مکزیک 
سفر کرد. توسعه همکاری های دو جانبه در حوزه 
دانش و فناوری پزشکی، صادرات سه نوع واکسن به 
مکزیک و نوسازی روابط سیاسی و تجاری مهم ترین 
دستاوردهای  این سفر بود. دیدار با رییس مجلس 
سنا و اعضا کمسیون بهداشت مجلس سنا، مالقات 
اونام  دانشگاه  از  بازدید  مکزیک،  بهداشت  وزیر  با 

موسسه  از  بازدید  و  مکزیکوسیتی   )UNAM(
تشخیص و اپیدمیولوژی این کشور ازجمله برنامه های 
سفر دوروزه دکتر هاشمی بود. او درباره دستاوردهای 
این سفر گفت: »دیدار با مسؤوالن این کشور نشان از 
احترام آن ها به مردم و تمدن طوالنی ایران دارد. در 
این سفر بازدید از دانشگاه اونام )UNAM( انجام شد. 
این دانشگاه بیش از 100 سال قدمت دارد. در جریان 
دیدار با رییس این دانشگاه قرار براین شد در قالب 
تفاهم نامه مشترک با دانشگاه علوم پزشکی تهران 
اقداماتی در حوزه دانش و فناوری پزشکی آغاز شود. 
در این راستا مجموعه ای برای توسعه همکاری های 

دوجانبه میان دو کشور ایجاد می شود.«
وزیر بهداشت هم چنین در این سفر با وزیر بهداشت 
کشور مکزیک دیدار کرد. در این دیدار مذاکراتی 
درباره فروش واکسن به مکزیک نهایی شد و براین 
اساس سه نوع واکسن از ایران به کشور مکزیک صادر 
خواهد شد: »کشور مکزیک درزمینه تولید دارو و 
تجهیزات پزشکی پیشرفت های بسیار خوبی داشته 
است. امیدواریم در سفر آتی وزیر بهداشت و رؤسای 
دانشگاه های مکزیک به ایران شاهد روابط مؤثرتری 

میان دو کشور باشیم.«

www.behdasht.gov.ir

امضای 12 سند همکاری 
با کوبا و صادرات سه نوع 
واکسن از ایران به مکزیک

در جریان سفرهای خارجی 
وزیر بهداشت صورت گرفت؛

پس از روی کار آمدن ترامپ به عنوان رییس جمهور 
پزشکی  تجهیزات  برخی  صادرات  آمریکا،  جدید 
از سوی آمریکا به ایران تحریم شد. رییس سازمان 
غذاودارو تحریم صادرات این تجهیزات به کشور از 
سوی آمریکا را به دلیل کاربرد تشخیصی و درمانی 

این تجهیزات اقدامی ضدبشری خواند.  
صادرات کاالهای آمریکایی نیاز به مجوز خاصی به نام اُفک 
از آمریکا را دارند. در دوران پسابرجام و در سال گذشته 
)2016( دولت آمریکا برخی از کاالها را وارد فهرستی 

کرد که نیازی به گرفتن مجوز یا اُفک الیسنس نداشت و 
بسیاری از این تجهیزات پزشکی و کاالهای دیگر از این 
فهرست خارج شد. با روی کار آمدن دولت جدید آمریکا، 
باردیگر برخی از تجهیزات پزشکی که پیش ازاین بدون 
مجوز اُفک الیسنس به ایران صادر می شد، به فهرستی 
که نیاز به مجوز خاص دارد، برگردانده شد.  دکتر رسول 
دیناروند، رییس سازمان غذاودارو  با بیان این که پیش  از 
این نیز این تجهیزات و کاالها از سوی شرکت های ایرانی 
با دردسر تأمین می شد گفت: »با این تحریم های جدید 

کار سخت می شود.«
او افزود: »تحریم این کاالها یک کار ضدبشری است 
زیرا بیشتر این تجهیزات کاربرد تشخیصی و درمانی 
برای بیماری ها دارد و ورود این کاالها به فهرست 
دریافت مجوز خاص، جز آزار مردم و به خطر انداختن 
سالمت آنان پیام دیگری ندارد. با این وجود برای ورود 
این تجهیزات به کشور مسیرهای جایگزین وجود دارد 

و جای نگرانی برای سالمت مردم نخواهد بود.«
www.behdasht.gov.ir

تحریم تجهیزات پزشکی  از سوی آمریکا یک کار ضد بشری است
معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذاودارو در واکنش به تحریم تجهیزات پزشکی از سوی آمریکا
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10 درصد ارزش دالری کاالهای قاچاق، به کاالهای 
حوزه سالمت اختصاص دارد. مقابله با ورود و عرضه 
کاالهای قاچاق در کشور از مهم ترین اقداماتی است 
که برای حفظ سالمت جامعه باید انجام بگیرد. چرا 
که این کاالها در ارتباط مستقیم با سالمت مردم 
قرار دارد. معاون وزیر و رییس سازمان غذاودارو با 
تأکید بر نکته یادشده بیان کرد که باید برای مقابله 
برای  قاچاق  قاچاق، نظارت ها جدی تر و مسیر  با 

سودجویان و قاچاقچیان نا امن تر شود. 
نخستین کارگاه هم اندیشی مقابله با قاچاق و تقلب 
و  غذا  معاونت  میزبانی  به  سالمت محور  کاالهای 
نهم  روز  در  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  داروی 

اسفندماه برگزار شد. 
دکتر رسول دیناروند، معاون وزیر و رییس سازمان 
بروز  این که علت  بیان  با  این کارگاه  غذاودارو در 
به  مردم  دسترسی  ضعف  از  ناشی  گاهی  قاچاق 
کاالهای اصیل و مجاز و گاهی نیز ناشی از مسایل 
مالی و اقتصادی و برای سودجویی قاچاقچیان است، 
گفت: »کمبودهای دارویی در زمان تحریم ها، منشأ 
قاچاق دارو بود. ولی امروز با جبران کمبودها از این 

بحران ها عبور کرده ایم. 
بنابراین دیگر جبران کمبود و نبود پاسخگویی به 
نیاز بیماران نمی تواند بهانه قاچاق باشد، بلکه تنها 

سودجویی قاچاقچیان است.«
به گفته او موضوع قاچاق در کشور ما خیلی جدی است 
و اوضاع وخیم تری نسبت به کشورهای پیشرفته که 
در بازارشان مقررات حاکم است، دارد: »بر اساس 
آخرین ارزیابی ستاد مبارزه با قاچاق، میزان قاچاق 
کاال به کشور حدود 15 میلیارد دالر است. با توجه به 
بررسی های ستاد مبارزه با قاچاق و هم چنین سازمان 
غذاودارو، حدود 10 درصد این مبلغ مربوط به قاچاق 
کاالهای سالمت است. به  عبارت  دیگر 15 درصد 
بازار حدود  10 میلیارد دالری کاالهای سالمت به 

کاالهای قاچاق اختصاص دارد.« 
دیگر  برابر  در  سالمت  کاالهای  قاچاق  زیان های 
کاالها بیشتر است. زیان در این حوزه فقط اقتصادی 
نیست بلکه آسیب کاالهای قاچاق به سالمت مردم 
از زیان های اقتصادی آن ها کمتر نیست: »متأسفانه 
شبکه های مویرگی توزیع کاالهای قاچاق در کشور 

وجود دارد که از طریق کشورهای دیگر به راه های 
مختلف به کشور وارد می شود. باید این مسأله جدی 

گرفته و با آن برخورد شود.«
دکتر دیناروند تأکید کرد در سطح عرضه کاالهای 
با  به شدت  و  برخورد جدی تری شود  باید  قاچاق 
عرضه کاالهای قاچاق مقابله شود: »باید تقاضا هم 
محدود شود. باید با حذف روندهای دست وپاگیر 
اداری )بوروکراسی(، زمینه تأمین قانونی کاالهای 
سالمت که تقاضا و امکان تأمین قانونی آن ها وجود 
اداری سخت گیرانه  فرآیندهای  شود.  فراهم  دارد 
باید اصالح  شوند و مسیر قانونی تأمین کاالها آسان، 

شفاف و درست شود.«
سازمان  این  غذاودارو،  سازمان  رییس  گفته  به 
اقداماتی چون شفاف کردن مسیرهای قانونی برای 
کم کردن  سالمت محور،  کاالهای  تجارت  و  تولید 
را  سامانه ها  راه اندازی  و  )بروکراسی(  اداری  روند 
انجام داده است. او هم چنین بیان کرد که در آینده در 
مبارزه با قاچاق اقدامات بیشتری انجام خواهد شد: 
»در کنار همه این فعالیت ها و در چارچوب همین 
سامانه ها برای مردم نیز بستری فراهم شده است تا 
کاالهای اصیل را از قاچاق تشخیص دهند. سامانه 
تی تی ای سی )TTAC( همین کار را انجام می دهد 
و با استعالم اصیل و غیراصیل بودن کاالها مشخص 

می شود.«
ساالنه حدود سه میلیارد دالر کاالی سالمت محور 

به کشور قاچاق می شود که میزان 10 درصد گردش 
مالی دارد. این میزان شامل ده درصد دارو و تجهیزات 
پزشکی، بیش از 50 درصد مکمل ها و صددرصد 
داروهای غیررسمی، بیش از 30 درصد مواد غذایی و 
خوراکی، 55 درصد اقالم آرایشی و کمتر از 5 درصد 
اقالم بهداشتی می شود. از سویی، برخی از کاالهای 
سالمت محور نیز به صورت هم زمان در معرض قاچاق 
و تقلب قرار دارند. براساس برآوردهای انجام شده 
در سال 1394 ارزش قاچاق کاالهای سالمت محور 
در حوزه دارو 200 میلیون دالر، در حوزه تجهیزات 
پزشکی 370 میلیون دالر، در حوزه لوازم آرایشی و 
بهداشتی 102 میلیارد دالر و در حوزه مواد خوراکی 

و آشامیدنی 104 میلیارد دالر بوده است.
میزان  انجام شده  بررسی های  براساس  هم چنین 
کشفیات کاالهای سالمت محور در بخش دارو در 
ده ماه سال 94 میزان 803 میلیون و 46 هزار قلم 
و در سال 95 میزان 203 میلیارد و 968 هزار قلم 
کاال بوده است که با 154 درصد تغییر مواجه بوده 
است. در حوزه تجهیزات پزشکی میزان کاالهای 
کشف شده در ده ماه سال 94 تعداد هفتصد و 73 
هزار دستگاه و در ده ماه سال 95 تعداد یک میلیون 
و 457 هزار دستگاه بوده است که با 88 درصد تغییر 
مواجه بوده است. اقالم کشف شده در حوزه آرایشی و 
بهداشتی در ده ماه سال 94 تعداد 11 میلیون و 209 
هزار عدد و در ده ماه سال 95 تعداد 12 میلیون و 
210 هزار عدد بوده است که با 9 درصد تغییر مواجه 
بوده است. اقالم کشف شده در حوزه خوراکی در ده 
ماه سال 94 میزان 18 میلیون و 498 هزار کیلوگرم 
و در ده ماه سال 95 میزان 347 میلیون و 77 هزار 
کیلوگرم بوده است که با 88 درصد تغییر مواجه بوده 
است. اقالم کشف شده در حوزه آشامیدنی در ده ماه 
سال 94 تعداد 666 هزار عدد و در ده ماه سال 95 
تعداد یک میلیون و 152 هزار عدد بوده است که با 
73 درصد تغییر مواجه بوده است. اقالم کشف شده 
در حوزه برنج در ده ماه سال 94 میزان 154 میلیون 
و 72 هزار کیلوگرم و در ده ماه سال 95 میزان 390 
میلیون کیلوگرم بوده است که با 152 درصد تغییر 

مواجه بوده است. 
www.phana.ir

ارزش قاچاق تجهیزات پزشکی؛ 370 میلیون دالر
رییس سازمان غذاودارو در جمع مسؤوالن بازرسی و حقوقی دانشگاه های علوم پزشکی گفت:
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معاون درمان وزارت بهداشت مهم ترین دستاوردهای 
این معاونت از وزارت بهداشت در دولت یازدهم را 
برشمرد. او هم چنین بیان کرد که وزارت بهداشت 
درحوزه سیاست های جمعیتی اقداماتی اساسی انجام 
داده است که ساخت هزار و 800 واحد اختصاصی 
زایمان )LDR( در 366 بیمارستان و افتتاح 848 

واحد آن در سال جاری ازجمله آن ها است.  
سیاست های جمعیتی با توجه به بیانات مقام معظم 
رهبری، با جدیت از سوی وزارت بهداشت دنبال 
می شود. دکتر محمد آقاجانی معاون درمان وزارت 
بهداشت درباره اقدامات وزارت بهداشت در حوزه 
سیاست های جمعیتی گفت: »انجام یک میلیون و 
313 هزار زایمان طبیعی رایگان در سراسر کشور و 
کاهش 11.6 درصدی سزارین از دیگر دستاوردهای 
وزارت بهداشت در این حوزه است. هم چنین تاکنون 
به 400 هزار مادر باردار در دوران بارداری جهت 
توانمندسازی برای باروری و زایمان طبیعی آموزش 

رایگان داده شده است.«
دکتر آقاجانی از ساخت تعداد هزار و 800 واحد 
اختصاصی زایمان )LDR( در 366 بیمارستان و 
افتتاح 848 واحد در سال جاری خبر داد. او هم چنین 
پوشش 85 درصدی هزینه های درمان ناباروری با 
تعرفه دولتی برای زوج های نابارور، ایجاد 17 مرکز 
جدید درمان ناباروری با تمرکز بر مناطق محروم 

بندرعباس،  زاهدان،  یاسوج،  استان   6 در  به ویژه 
شهرکرد، گلستان، لرستان که فاقد مرکز بودند و 
توسعه و تجهیز 24 مرکز درمان ناباروری موجود 
راستای  در  بهداشت  وزارت  اقدامات  دیگر  از  را 

سیاست های جمعیتی وزارت بهداشت برشمرد.
معاون درمان وزارت بهداشت درباره دیگر اقدامات 
بازسازی  به  یازدهم  دولت  در  بهداشت  وزارت 
بیمارستان های فرسوده اشاره کرد و گفت: »دومیلیون و 
پانصدهزار مترمربع فضای بستری در 570 بیمارستان 
وابسته به وزارت بهداشت بازسازی شده است و 129 
هزار و 622 قلم تجهیزات هتلینگ توزیع شده است. 
در دولت یازدهم 39 هزار تخت بیمارستانی کشور 
با استفاده 100 درصدی از تولیدات داخلی نوسازی 
کامل شده است. هم چنین 27.500قلم تجهیزات 
پزشکی سنگین و متوسط برای بیمارستان ها تأمین 

شده است.«
به گفته دکتر آقاجانی حضور 5هزار و 749 پزشک 
کمتر  منطقه   301 در  فوق تخصص  و  متخصص 
توسعه یافته و محروم و تمام وقت شدن همگی آنان 
در بیمارستان های دولتی، حضور 843 نفر پزشک 
متخصص مقیم در هر شب در 19 تخصص در 412 
بیمارستان اصلی کشور برای درمان بیماران اورژانس 
و انجام 102 میلیون بار ویزیت توسط 16 هزار و 822 
متخصص و فوق تخصص در 658 کلینیک ویژه در 

385شهر کشور با نرخ ارزان دولتی  باهدف دسترسی 
اقشار محروم همراه با ساخت 250 پلی کلینیک 
تخصصی جدید شامل 6440 مطب برای فعالیت این 

پزشکان از دیگر اقدامات حوزه درمان است.
او افزود: »کاهش سهم مردم در هزینه بستری از 
37 درصد به 3 درصد برای روستاییان و 6 درصد 
برای شهرنشینان و حمایت مالی از 21 میلیون بیمار 
مردم  از جیب  مستقیم  پرداخت  کاهش  بستری، 
درمجموع بازار سالمت از 53 درصد به 40 درصد، 
حفاظت مالی از بیماران بستری در برابر هزینه های 
 77.4 برای  دولتی  بیمارستان های  در  کمرشکن 
درصد جمعیت کشور به صورت هدفمند و کاهش 42 
درصدی قیمت انواع لوازم و تجهیزات پزشکی مصرفی 
ازجمله اقدامات حوزه درمان در راستای اجرای طرح 

تحول سالمت بوده است.«
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هزار و 800 واحد اختصاصی زایمان در 366 بیمارستان ساخته شد
معاون درمان وزارت بهداشت

درمان  امور  اعتباربخشی  و  نظارت  دفتر  مدیرکل 
وزارت بهداشت نسل جدید اعتباربخشی در وزارت 
بهداشت را مطابق با استانداردها دانست. به گفته او 
در نسل جدید اعتباربخشی، مشکالت نسل گذشته 
برطرف شده است و ویژگی های بومی جامعه ایران، 
سیاست های جاری وزارت بهداشت و شیوه نامه ها 

درآن به دقت موردتوجه قرارگرفته است.  
دکتر محمدحسین میردهقان مدیرکل دفتر نظارت 
و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت یکی از 
مهم ترین ویژگی اعتباربخشی نسل جدید را اصالح 
فرایند توزیع پیاده سازی استانداردها در میان تمام 

او  خواند.  پزشکان  و  بالینی  غیر  بالینی،  کارکنان 
گفت: »مخاطب این استانداردها کاماًل شفاف است 
و برخالف سال گذشته که پرستاران تنها پاسخگوی 
تمام  بودند،  استانداردها  در  کارکنان  مبهم  کلمه 
شفاف  پرستاران  عملکرد  با  مرتبط  سنجه های 
شده است و بیشتر آن ها مربوط به وظایف معمول 

پرستاری است.«
حذف  با  اعتباربخشی  نوین  نسل  در  او  گفته  به 
تمامی مستندسازی های غیرضرور، عملکرد واقعی 
بیمارستان در اجرا به عنوان مالک تعیین شده است. 
هم چنین بیش از 600 خط مشی و روش در نسل 

گذشته به 16 مورد کاهش یافت و تمامی مستندات 
به صورت الکترونیکی ارزیابی می شوند: »بر اساس 
گزارش های رسیده، رویکرد عملگرایی و پرهیز از 
در  انجام شده  ارزیابی های  در  مستندگرایی صرف 
دو هفته اول اجرا، تاکنون موجب رضایت تمامی 
همکاران بالینی ازجمله پرستاران شده است. به زودی 
شاهد شکوفایی نتیجه های استانداردهای اثربخش 
بیمارستان ها خواهیم  اعتباربخشی در  نوین  نسل 

بود.«
استانداردهای  درحال توسعه،  کشورهای  بیشتر 
بین المللی مانند کانادا و آمریکا را در بیمارستان های 

ویژگی های بومی جامعه ایران در نسل سوم اعتباربخشی موردتوجه قرارگرفته است 
مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت
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رییس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت 
با ارایه توضیحاتی درباره بودجه اختصاص یافته به 
حوزه سالمت، اشاره کرد که در سال 95 پولی از 
گرفته  تحویل  یارانه ها  هدفمندی  اعتبارت  محل 
نشده است. او اشاره کرد اعدادی که در بودجه ها 
روی کاغذ تنها یک عدد است و از آنچه در عمل رخ 

می دهد متفاوت است. 
تحویل  را  بهداشت  وزارت  وقتی  یازدهم  »دولت 
گرفت 6 هزار و 500 میلیارد تومان کمبود بودجه 
داشت. در بحث پرداخت حقوق ها با مشکل مواجه 
داشتند.  مشکل  به شدت  نیز  بیمارستان ها  و  بود 
دولت تا پایان سال 92 فقط 1800 میلیارد تومان 
تأمین کرد ضمن این که بار و مأموریت جدیدی نیز 
به وزارت بهداشت محول شده بود.« دکتر مسعود 
ابوالحالج رییس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت 
بهداشت بابیان این موضوع افزود: »اعدادی که در 
بودجه ها روی کاغذ می آید فقط عدد است. آنچه در 

عمل اتفاق می افتد همیشه بحث متفاوتی است.«
رییس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت  
یازدهم  دولت  در  ابالغ شده  مأموریت  مهم ترین 
را اجرای طرح تحول سالمت دانست. او گفت: »با 
وجود این مأموریت مهم، ما متعهد شده بودیم که 
بیمارستان های نیمه تمام را نیز  به اتمام برسانیم و 

راه اندازی کنیم. برای تحقق این هدف نیز با مشکالت 
اعتباری مواجه بودیم.«

دکتر ابوالحالج به موضوع درآمدهای اختصاصی 
که به صورت غیرواقعی از زبان منتقدان مطرح شده 
افزود: »آنچه در دانشگاه های  بود، اشاره کرد و 
علوم پزشکی به آن درآمد اختصاصی می گوییم 
همان پولی است که بیمه ها باید پرداخت کنند. 
بیمه ها در عمل در پرداخت ها همکاری نداشتند. 
الزم  پیش بینی  سالمت  بیمه  حوزه  در  به ویژه 
قانون  در  سالمت  بیمه  هزینه های  جبران  برای 
بودجه دیده نشد. به طوری که مجلس برای رفع 
این مشکل مصوب کرد که 8 هزار میلیارد تومان 
به عنوان اوراق قرضه برای سازمان بیمه سالمت 
تأمین کنند. تا االن از این مبلغ تنها هزار و 250 
درحالی  این  است.  دریافت شده  تومان  میلیارد 
در  ماه   10 اجتماعی  تأمین  سازمان  که  است 

پرداخت ها عقب است.«
 به گفته او با کاهش فرانشیز و تصمیم بر جبران آن 
با طرح تحول درواقع می خواهیم این هزینه ها را با 
بخشی از محل درآمد اختصاصی خود جبران کنیم 
که همان بدهی بیمه هاست: »آنچه به عنوان مصوبه 
در قانون بودجه امسال آمده است شاید نسبت به 
سال 90 تغییرات قابل توجهی داشته باشد ولی آنچه 

در عمل محقق شده، به قیمت ثابت، به دو برابر هم 
نمی رسد. هم چنین مأموریت ها و خدمات بسیاری 
هم به وزارت بهداشت در این دولت محول شده 

است.«
دکتر ابوالحالج معتقد است اگر قیمت ثابت پولی 
اختصاص  سالمت  حوزه  به   94 سال  در  که  را 
داده اند با سال 91 مقایسه کنیم، پولی که االن 
است:   91 سال  پول  به اندازه  می شود،  گرفته 
»اعداد سال 94 به معنای حجم بیشتر پول نیست 
و کارایی بیشتر از سال 91 را هم ندارد. البته این 
درحالی است که مأموریت های ما نیز در سال های 
پیش به شدت افزایش پیداکرده و تعهدات ما نیز 

خیلی بیشتر از گذشته شده است.«
رییس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت 
در پایان گفت: »در حال حاضر بیمه ها 11 هزار 
دانشگاه های  و  بیمارستان ها  به  تومان  میلیارد 
تعهدات  انجام  نگران  ما  بدهکارند.  پزشکی  علوم 
خود به خدمت رسان ها و حتی شرکت های دارویی 
می دانیم  گرچه  هستیم.  پزشکی  تجهیزات  و 
همکاران مان تالش خواهند کرد که خدمت رسانی 

به مردم متوقف نشود.« 
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بودجه حوزه سالمت در کاغذها، تنها عدد است 

رییس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت

خود مورداستفاده قرار می دهند و تعداد اندکی از 
بومی  استانداردهای  مدیترانه،  منطقه  کشورهای 
اعتباربخشی را متناسب با اولویت های نظام سالمت 
خود تدوین کرده اند. دکتر میردهقان با اشاره به تالش 
تعداد زیادی از صاحب نظران حوزه سالمت کشور 
برای استفاده از تجارب جهانی و تبیین استانداردهای 
اعتباربخشی بیمارستان ها، گفت: »امسال نسل سوم 
سیاست های  با  برابر  اعتباربخشی  استانداردهای 
جاری حوزه سالمت و با در نظر گرفتن بیش از 100 
دستورالعمل بومی وزارت بهداشت و تجمیع آن ها، 

طراحی و ابالغ شد و اکنون در مرحله اجرا است.«
اعتباربخشی  و  نظارت  دفتر  مدیرکل  گفته  به 
استانداردها  این  در  بهداشت،  وزارت  درمان  امور 

اولویت های خاص جامعه ایران و سیاست های بومی و 
اولویت بندی شده نظام سالمت در بیمارستان ها مانند 
ترویج زایمان طبیعی، تمرکز بر خدمات اورژانس و 
توجه به کمبود تخت های بستری و تخت های ویژه، 
منابع  مدیریت  متخصص،  پزشکان  به  دسترسی 
محدود، هدایت بهینه منابع انسانی و بودجه های 
محدود، زیرساخت های قدیمی بیشتر بیمارستان ها 
قرارگرفته  موردتوجه  دیگر  بومی  ویژگی  ده ها  و 
اقتصاد مقاومتی، تالش  افزود: »در سال  او  است. 
شد که با تدوین استانداردهای بومی، اعتباربخشی 
از استانداردهای وارداتی  بیمارستان های کشور را 
به  هنگفتی  هزینه های  که  آمریکایی  و  کانادایی 

بیمارستان ها تحمیل می کنند، بی نیاز کنیم.«

دکتر میردهقان گفت: »وجود امکانات و تجهیزات 
ایمن و فرایندهای زیرپوشش ضمانت های کیفی و 
نظارت های متعدد از ویژگی بیمارستان های معتبر 
در هر نقطه از جهان است. هرگونه رشد در این زمینه 
و  است  باشد، سرمایه گذاری  آنکه هزینه  از  پیش 
موجب بهبود شاخص اثربخشی سطح دوم خدمات 
سالمت در حوزه درمان خواهد شد. با استقبال مدیران 
و کارکنان بیمارستان ها از نسل جدید اعتباربخشی 
که با رویکرد عملگرایی و یاری رسانی به بیمارستان ها 
طراحی شده است، به زودی شاهد رشد هرچه بیشتر 
کیفیت خدمات در بیمارستان های بیشتر نقاط کشور 

خواهیم بود.«
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بیمارستان فارابی از توافق سر باز زد
نیمه اول سال 1395 موافقت نامه ای میان مدیران 
وقت سه دانشگاه علوم پزشکی تهران به امضا رسید. 
سمینارهای  شد  قرار  توافق نامه  این  مبنای  بر 
ساالنه این سه دانشگاه ادغام و با عنوان همایش 
بهاره چشم پزشکی، در اوایل اردیبهشت ماه سال 
بهاره  همایش  برگزاری  اما  شود.  برگزار   1396
چشم در حالی اتفاق خواهد افتاد که دانشگاه علوم 
پزشکی تهران و اعضای کمیته علمی و اجرایی 
اعالم کرده اند  فارابی  بیمارستان  سمینار ساالنه 
در برنامه مشترک سه دانشگاه حضور نمی یابند و 
سمینار ساالنه خود را هم چون گذشته، مستقل و 

جداگانه برگزار خواهند کرد.
ساالنه شمار بسیاری کنگره و همایش در کشور در 
حوزه های مختلف برگزار می شود که بخشی از این 
همایش ها به حوزه های مختلف پزشکی اختصاص 
دارد. در این  میان مسؤوالن، متخصصان، پزشکان 
و فعاالن حوزه تجهیزات پزشکی با همایش هایی 
همسو و همسان مواجه می شوند که از یک سو 
دستاورد تازه ای غیر ازآنچه که در همایش های 
دیگر  سوی  از  و  ندارند  بود،  شده  ارایه  همانند 
می گذارد.  آن ها  بردوش  زیادی  هزینه های 
پزشکی  حوزه  در  متنوع  همایش های  برگزاری 
موضوعی است که در پرونده شماره 43 ماهنامه 
صنعت درمان از زوایای مختلف به آن پرداخته 
شده است. چشم پزشکی نیز همانند تعداد زیادی 
نبوده  جدا  موضوع  این  از  دیگر  تخصص های  از 
است و برگزاری سمینارهای متعدد و مشابه در 
به  را  برخی  نارضایتی  و  سردرگمی  حوزه  این 

دنبال داشته است. ازاین رو و باهدف ساماندهی 
به صورت  که  مختلفی  کنگره های  و  سمینارها 
ساالنه در این حوزه برگزار می شود، مدیران وقت 
تهران  در  مستقر  پزشکی  علوم  دانشگاه  سه  در 
تصمیم به تجمیع و ادغام آن ها گرفتند. این اقدام 
پاسخ به یک نیاز جدی در این حوزه بود که از ابتدا 
با استقبال انجمن چشم پزشکی ایران مواجه شد. 
پس از تغییراتی که در سطح مدیریت گروه چشم 
دانشگاه تهران رخ داد و با برگزاری جلسه مشترک 
بیست وسومین  اجرایی  و  علمی  کمیته های 
بهمن   23 شنبه  روز  در  فارابی  سالیانه  سمینار 
1395، اعضای کمیته علمی و کمیته اجرایی این 
سمینار پس از بحث و گفت وگو بیانیه ای را در این 
خصوص صادر کردند. مجموعه بیمارستان فارابی 
تاریخ  تغییر  تصمیم، خواهان  این  به  اعتراض  با 
برگزاری این کنگره شد که موردقبول قرار نگرفت. 
از این رو اعالم شد که با توجه به نزدیکی زمانی 
سمینار  با  چشم پزشکی  بهاره  کنگره  برگزاری 
سالیانه فارابی، امکان مشارکت خانواده فارابی در 

این کنگره وجود ندارد. 
پس از انتشار بیانیه صادرشده از سوی کمیته های 
سالیانه  سمینار  بیست وسومین  اجرایی  و  علمی 
نامه ای  نیز  ایران  چشم پزشکی  انجمن  فارابی، 
تفاهم  نامه  نقض  از  را  خود  تعجب  و  منتشر  را 
امضاشده میان سه دانشگاه اعالم کرد. آن ها ابراز 
امیدواری کردند که مجموعه بیمارستان فارابی 
با پیوستن به این حرکت جمعی وحدت جامعه 

چشم پزشکی را حفظ کنند. 
دکتر محمود جباروند دبیرکل و رییس هیأت مدیره 

انجمن چشم پزشکی ایران درباره این تفاهم نامه 
به خبرنگار ماهنامه صنعت درمان گفت: »انجمن 
چشم پزشکی ایران در اردیبهشت ماه سال جاری 
در  چشم پزشکی  کنگره های  سامان دادن  برای 
کشور، جلسه ای را میان سه دانشگاه علوم پزشکی 
تهران، ایران و شهیدبهشتی برگزار کرد. در این 
جلسه برای جلوگیری از ارایه مطالب تکراری در 
پرداخت  از  جلوگیری  چشم پزشکی،  کنگره های 
تجهیزات  شرکت های  سوی  از  زیاد  هزینه های 
از  پزشکی برای شرکت در کنگره های متعدد و 
بر  قرار  وقت،  در  صرفه جویی  برای  دیگر  سوی 
و  شد  گذاشته  چشم پزشکی  کنگره های  تجمیع 

تفاهم نامه آن نیز به امضا رسید.«
او افزود: »با برنامه ریزی های انجام شده قرار بر 
چشم پزشکی  مختلف  کنگره های  که  شد  این 
تجمیع و در دل کنگره بیمارستان فارابی برگزار 
شود. اما درنهایت بیمارستان فارابی و دانشگاه 
پشت پا  را  توافق نامه  تهران  پزشکی  علوم 
گذاشتند. با این وجود دو دانشگاه علوم پزشکی 
دیگر هم چنان تمایل به برگزاری کنگره بهاره 
وظیفه  به  باتوجه  چشم پزشکی  انجمن  دارند. 
اصلی خود که حمایت از چشم پزشکی و مراکز 
و  علم  این  برای حفظ حرمت  است  دانشگاهی 
کنگره  این  برگزاری  از  کشور  در  آن  جایگاه 

حمایت کرد.«
به گفته دکتر جباروند اکنون کمیته های علمی 
کارهای  و  تشکیل  چشم پزشکی  بهاره  کنگره 
برنامه ریزی های  ازجمله تدارک سالن،  مقدماتی 
علمی انجام شده است. تارنمای کنگره نیز آماده 

تالش برای یکپارچه کردن 
همایش های چشم پزشکی

دبیرکل و رییس هیأت مدیره 
انجمن چشم پزشکی ایران
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به صورت  تارنما  این  سوی  از  کنگره  برگزاری  و 
عمومی اطالع رسانی شد. او درباره نزدیکی زمان 
دو کنگره به یکدیگر گفت: »درباره تغییر زمان 
که  بود  این  بر  ما  نظر  شد.  کنگره صحبت هایی 
به دلیل  اما  شود  برگزار  خردادماه  اوایل  کنگره 
هم زمانی ماه مبارک رمضان با ماه خرداد امکان 
تغییر زمان برگزاری کنگره وجود نداشت. از سوی 
دیگر تمام سالن های مناسب پیش از آن رزرو شده 
برای  مناسب  محل  پیداکردن  برای  ما  و  بودند 
برگزاری کنگره مشکل داشتیم. ازاین رو تصمیم 
بر برگزاری کنگره در همان زمان، گرفته شد. البته 
برگزاری  زمان  تغییر  امکان  آینده  سال های  در 

کنگره به اوایل خردادماه وجود دارد.«
او افزود: »من معتقدم نزدیکی زمان دو کنگره به 
یکدیگر مشکل جدی ایجاد نخواهد کرد. با این 
فارابی  بیمارستان  که مجموعه  امیدواریم   وجود 
به این کنگره بپیوندد تا یک جامعه چشم پزشکی 
متحد و همسو داشته باشیم. زیرا این همگرایی و 
اتحاد منجر به رشد و افزایش سطح علمی جامعه 

چشم پزشکی کشور خواهد شد.«
ایران  چشم پزشکی  انجمن  مدیره  هیأت  رییس 
بهاره  سمینار  برگزاری  موضوعات  درباره 
موضوعات  با  سمینار  »این  گفت:  چشم پزشکی 
یک  این  می شود.  برگزار  چشم پزشکی  تازه های 
سمینار داخلی و به زبان فارسی است که با حضور 
استادانی از داخل کشور برگزار می شود. سمینار 
بهاره حرکت بین المللی نخواهد بود اما در سمینار 
کشورهای  از  استادانی  و  متخصصان  پاییزه 

خارجی حضور پیدا می کنند.«
به گفته دکتر جباروند به زودی تمام سمینارهای 
شد:  خواهد  ساماندهی  کشور  در  سراسری 
»حوزه چشم پزشکی 5 رشته فوق تخصصی دارد 
که هر سال یک برنامه علمی دارد. قرار بر این 
شده است که برنامه های علمی فوق تخصصی در 
برگزار  چشم پزشکی  انجمن  حمایت  با  استان ها 
سمینارهای  می توانند  استان ها  البته  شود. 
خود  چشم پزشکان  برای  استانی  و   منطقه ای 
استانی  هر  که  موضوع  این  اما  باشند  داشته 
در  باشند،  داشته  سراسری  برنامه  خود  برای 
 جهان معمول نیست. کشورها سعی می کنند دو 
اتفاق  این  باشند.  داشته  پاییزه  و  بهاره  سمینار 
شدن  سامان دهی  حال  در  نیز  ما  کشور   در 

است.«

مدیرعامل سازمان انتقال خون با اعالم این خبر که 
ایران در زمینه میزان اهدای خون به خودکفایی 
رسیده است بیان کرد که خون های اهدایی در ایران، 

کیفیت و امنیتی برابر با اتحادیه اروپا دارد. 
تأمین خون کافی و سالم به عنوان یکی از وظایف 
سازمان های انتقال خون در دنیا است. دکتر علی اکبر 
پورفتح اهلل در نشست خبری که در روز هجدهم 
بهمن ماه برگزار شد با بیان این که در کشور خون 
کافی و سالم در اختیارمان هست و در این شاخص ها 
هم پای کشورهای توسعه یافته هستیم گفت: »در 
زمینه کفایت خون حدود 27 واحد اهدای خون به 
ازای هر هزار نفر در کشور وجود دارد که ساالنه حدود 
2 میلیون و 100 هزار واحد خون را در بر می گیرد. در 
کشورهای پیشرفته این شاخص 36 واحد به ازای هر 
هزار نفر است که البته روند آن رو به کاهش است. چرا 
که دنیا به سمت انتقال خون محافظه کارانه می رود.« 
به گفته او در زمینه میزان اهدای خون به خودکفایی 
رسیده ایم. در سال گذشته کمبودی در زمینه خون و 
فراورده های خونی در مراکز درمانی نداشتیم و از طرفی 
در سال جاری هم شاخص مصرف خون در کشور از 5 
تا 7 برابر مصرف روزانه کمتر نبوده است: »برای پاسخ 
به بحران ها، شبکه خون سراسر کشور را به صورت 
روزانه مدیریت می کنیم. همیشه 7 برابر مصرف خون 

و فرآورده های خونی ذخیره خون وجود دارد.«  
مدیرعامل سازمان انتقال خون در ادامه به اجرای 
برنامه پاالیش پالسمای خون اشاره کرد. او گفت: 
»بر اساس این برنامه پالسمای ایرانی را برای تبدیل 
کشور  از  خارج  به  پالسما  از  مشتق  داروهای  به 
می فرستیم و در آنجا این پالسما مورد بررسی قرار 
می گیرد. تاکنون دو و نیم میلیون پالسما در مدت 
سه سال در خارج از کشور تبدیل به محصول شده اند. 
بررسی های انجام شده روی این پالسماها نشان داده 
 43 ،HCV دو مورد ،A که ما تنها دو مورد هپاتیت
از  موردی  و هیچ  داشتیم   B19 پاراویروس  مورد 
هپاتیت B در آن ها نبوده است. بر اساس این نتایج و 
در مقایسه آن ها با دیگر کشورها سطح امنیت خون در 
کشور ما برابر با اتحادیه اروپا و سطح سالمت خون مان 

هم باالتر از کشور آمریکا بوده است.« 
او با بیان این که دوسوم ویروس های موجود در خون 

مربوط به اهداکنندگان بار اولی است گفت: »سازمان 
جهانی بهداشت برنامه ای را در جهت کاهش میزان 
اهداکنندگان بار اول بیان کرده که این برنامه در کشور 
به صورت پایلوت از استان کردستان شروع  شده است 
برای اهداکنندگان بار اول مراحل آزمایش و غربالگری 
انجام می شود. پس از چهارماه این اهداکنندگان  بار 
دیگر برای اهدای خون فراخوان می شوند. بر این 
اساس در استان کردستان هفت هزار اهداکننده بار 
اولی داشتیم که بعد از فراخوان 50 درصد آن ها برای 

اهدای خون مراجعه نکردند.« 
دکتر پورفتح اهلل افزود: »این برنامه تا پایان سال در 
10 استان دیگر اجرا خواهد شد. البته باید توجه کرد 
از آنجایی که 50 درصد اهداکنندگان مجددا برای 
اهدای خون مراجعه نمی کنند در نتیجه هزینه های 
انتقال خون هم به میزان 50 درصد افزایش می یابد. اما 
ما معتقدیم که صرف این هزینه برای حفظ سالمت 

خون ارزشمند است.« 
دکتر پورفتح اهلل به ایجاد بانک سلول های بنیادی 
اشاره کرد و گفت: »در کشور ما تاکنون هشت هزار 
پیوند مغز استخوان انجام شده که تنها 100 مورد آن 
غیرخویشاوند است اما در دنیا 50 درصد پیوندهای 
مغز استخوان از غیرخویشاوند انجام می شود. بخشی 
از هموطنان ما به سلول های بنیادی سازگار دسترسی 
داوطلبان  بانک  سرعت  به  اساس  این  بر  ندارند. 
سلول های بنیادی تکمیل می شود. در حال حاضر 
13 هزار مورد داوطلب اهدای سلول های بنیادی و 
بندناف در این بانک ثبت شده اند. هم چنین 17 هزار 
نفر هم در بیمارستان شریعتی ثبت شدند که به بانک 
سلول های بنیادی متصل می شوند. در مجموعه  30 
هزار داوطلب اهدای سلول های بنیادی در کشور 

وجود دارد.«  
او  یکی از اقدامات مهم این سازمان را حمایت از تولید 
داخل دانست و گفت: »امسال برای نخستین بار تمام 
کیسه های مورد نیاز انتقال خون از شرکت های داخلی 
خریداری شد و دو شرکت بزرگ با استانداردهای 
بین المللی و با نگاه به بازارهای منطقه در حوزه تولید 

کیسه خون فعال شدند.« 

www.behdasht.gov.ir

سطح امنیت خون در ایران برابر با اتحادیه اروپا است
مدیرعامل سازمان انتقال خون  



اخبار عمومی

سال ششم / شماره 69-70 /  بهمن - اسفند  1395 20

از   )CRRT(سی آر آر  تی آموزشی  سمینار  دومین 
سوی شرکت دیالیز تجهیز، 29 بهمن ماه با حضور دو 
سخنران خارجی در تاالر پاسارگاد هتل اسپیناس 

تهران برگزار شد.
این سمینار یک روزه، با همکاری انجمن مراقبت های 
ویژه ایران، انجمن نفرولوژی ایران و مرکز تحقیقات 
و  علوم پزشکی  کلیه)دانشگاه  مزمن  بیماری های 
برگزار  شهید بهشتی(  درمانی  بهداشتی  خدمات 
برای  گواهینامه  و  بازآموزی  امتیاز  دارای  و  شد 

شرکت کنندگان بود.
شرکت دیالیز   تجهیز نمایندگی انحصاری توزیع و 
B-(خدمات پس ازفروش محصوالت شرکت بی براون

این  دارد.  به عهده  ایران  در  را  آلمان   )BRAUN

شرکت آلمانی بیش از 17 سال در ایران پیشینه کار 
دارد و در زمینه دستگاه های دیالیز و دستگاه های 
 )ICU(پیشرفته تصفیه خون در بخش های آی سی یو
که به عنوان یک کار جدید در کشور مطرح است، کار 

می کند.
دستگاه  معرفی  سمینار،  این  در  دیالیز تجهیز 
و  همودیالیز  سی آر آر تی)هموفیلتراسیون، 
پالسماتراپی پورتابل( را در دستور کار خود داشت. این 
دستگاه قابلیت انجام 9 درمان مختلف را دارد و برای 
همودینامیک  وضعیت  با   )ARF(فای آر  ا بیماران 

ناپایدار مورد استفاده قرار می گیرد. 
از  یکی  دیالیز تجهیز  شرکت  سی آر آر تی  دستگاه 
مهم ترین محصوالت شرکت بی براون آلمان شمرده 
ویژه،  بخش های  در  استفاده  قابل  که  می شود 

ایمونولوژی، مسمومین، اورژانس، سوختگی و غدد 
است و برای نجات جان بیمارانی که دچار نارسایی 
 ،)edema(دما قلبی،  حاد  نارسایی  کلیوی،  حاد 
و  دارویی  مسمومیت های   ،)SEPSIS(سپسیس
هم چنین بیمارانی که دچار ضایعات در چند اندام 

به صورت هم زمان هستند، کاربرد دارد.«

تمرکز برنامه های بی براون در خاورمیانه بر 
روی ایران

دیالیز   تجهیز،  مدیر  عامل  نیک نفس،  مزدا  گفته  به 
اسکوالپ  به نام  آکادمی  یک  بی براون 
)AESCULAP( دارد که سالیانه برنامه های علمی 
در قالب سمینارهای آموزشی مختلف برگزار می کند 
و ایران، نخستین کشور خاورمیانه است که از این 
امکانات علمی استفاده کرده است: »دومین سمینار 
آموزشی سی آر آر  تی یا شیوه دیالیز به صورت مستمر 
و پیوسته برای بیمارانی که هوشیاری و امکان فعالیت 
مانند بیماران دیالیزی معمولی ندارند و فشار خون 
بسیار پایینی به ویژه پس از انجام جراحی های بزرگی 
مانند جراحی مغزواعصاب و جراحی قلب دارند، نیز 

در چارچوب برنامه های بی براون اجرا شد.«
او استفاده از امکانات علمی و آموزشی شرکت بی براون 
سطح  ارتقای  و  ایرانی  متخصصان  آموزش  برای 
استانداردهای آی سی یو در کشور را یکی از اهداف 
مهم این سمینار عنوان کرد: »دو نفر از پزشکان مطرح 
اروپایی در حوزه آی سی یو از کشور سوییس به ایران 
آمدند و تجربه های خود را در ارتباط با سی آر آر  تی در 

بخش آی سی یو برای بیمارانی که سطح هوشیاری 
پایینی دارند، در اختیار پزشکان ایرانی قرار دادند و 
یک هم اندیشی با همکاری دو انجمن مراقبت های 

ویژه و نفرولوژی ایران برگزار شد.«
به گفته نیک نفس، جدیدترین فناوری در ارتباط با 
سی آر آر  تی را شرکت بی براون آلمان ارایه داده است 
که استانداردهای معتبر اروپا و آمریکا را نیز گرفت: »با 
توجه به اطالعاتی که در این کنگره پزشکان سوییسی 
ارایه دادند هم اکنون این دستگاه عالوه بر استفاده 
برای بیمارانی که مشکل کلیوی دارند، برای بیماران 
ریوی، قلبی یا بیمارانی که در دیگر ساختار های بدن 
دچار مشکل هستند، نیز مورد استفاده قرار می گیرد 
که با استفاده از این دستگاه در بخش آی سی یو از 
این بیماران مراقبت می شود و وضعیت آن ها را ثابت 
نگه می دارند تا بتوانند درمان های دیگر را آغاز کنند.«

مدیرعامل دیالیز تجهیز، کاربرد راحت این دستگاه 
برای پرستاران را یکی از مهم ترین مزیت های آن 
برای  روز به روز  جدید  »فناوری های  کرد:  عنوان 
پرستاران محبوب تر می شوند زیرا پرستاران امکان 
استفاده از آن ها را به به راحتی دارند. این دستگاه 

به صورت بسیار ساده با اشاره دو کلید کار می کند.«
نیک نفس، پزشکان مراقبت های ویژه که در بخش 
با  که  نفرولوژیست ها  و  می کنند  کار  آی سی یو 
بیماری های کلیه سر و کار دارند را به عنوان گروه های 
کرد:  معرفی  سمینار  این  برگزاری  برای  هدف 
»استقبال خوبی از سمینار شد. بیش از 120 پزشک 
در سمینار حضور داشتند و در ارتباط با موضوع به 

دومین سمینار آموزشی سی آر آر  تی)CRRT( توسط شرکت دیالیز تجهیز برگزار شد
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بحث و تبادل نظر پرداختند. هم چنین با همکاری 
ایران،  ویژه  مراقبت های  و  نفرولوژی   انجمن های 
نظر  در  برای شرکت کنندگان  بازآموزی  امتیاز   5

گرفته شد.«
او از تمرکز برنامه های شرکت بی براون در خاورمیانه 
و  قابل توجه  موضوعی  به عنوان  ایران  روی  بر 
افتخار   آفرین یاد کرد: »بی براون تا سال 2020 برنامه ای 
طوالنی مدت برای این کار دارد و شرکت ما به عنوان 
نماینده این شرکت آلمانی قصد دارد این برنامه ها 
را به صورت منظم ادامه دهد. هم چنین کالس های 
آموزشی برای پرستاران بخش مراقبت های ویژه که 
با این دستگاه کار می کنند، نیز برگزار خواهیم کرد.«

درخواست رییس انجمن نفرولوژی ایران از 
وزارت بهداشت

نفرولوژی  انجمن  رییس  گنجی،  محمد   رضا  دکتر 
ایران، سی آر آر  تی را به عنوان یک روش جایگزین برای 
بیمارانی که در آی سی یو با وضعیت وخیمی بستری 
معرفی  می کند،  پیدا  کلیوی  نارسایی  و  هستند 
کرد: »بسیاری از این بیماران دچار اُفت فشار خون 
می شوند. در این شرایط وضعیت همودینامیک آن ها 
نیز ثابت نیست و به سختی می توان از روش همودیالیز 
معمولی استفاده کرد. پس باید در آی سی یو امکاناتی 
برای این گونه بیماران وجود داشته باشد. هم اکنون 
در بسیاری از شهرهای بزرگ و مراکز دانشگاهی از 
این دستگاه برای چنین مواردی استفاده می شود. 
پس ضروری است که پزشکان جوان نفرولوژ و کسانی 
که در آی سی یو و مراقبت های ویژه کار می کنند، با 
این دستگاه بیشتر آشنا شوند. برگزاری این چنین 
سمینارهایی در همین راستا مفید و تأثیر گذار خواهد 

بود.«

او با اشاره به این موضوع که تهیه دستگاه های جدید 
بهداشت  وزارت  از  دارد،  نیز  هنگفتی  هزینه های 
خواست که به  مدیریت و ساماندهی این موضوع 
اهمیت بیشتری دهد: »این هزینه ها  نباید از جیب 
بیمار پرداخت شود و وزارت بهداشت باید با انجام 
کارشناسی های الزم این کمبود ها را جبران کند. 
هم چنین زمینه ای فراهم کند تا دیگر شرکت ها نیز 
دستگاه های خود را ارایه دهند و بازار رقابت صحیح 

و سازنده ای برای نجات جان بیماران ایجاد شود.«

سی آر آر تی برای درمان نارسایی حاد کلیه
هم چنین دکتر محسن نفر، دبیر انجمن نفرلوژی 
ایران و رییس مرکز تحقیقات بیماری های مزمن 
کلیه، نارسایی حاد کلیه را به عنوان یکی از علت های 
مهم نارسایی مزمن کلیه معرفی کرد: »نارسایی حاد 
سبب ایجاد نارسایی مزمن می شود و تعداد موارد 
نارسایی حاد کلیه هر اندازه در زندگی یک فرد بیشتر 
و طوالنی تر باشد و دیرتر درمان شود، باعث ایجاد 
عوارض جبران ناپذیری برای کلیه ها خواهد شد که 
یکی از بهترین راه های درمانی به ویژه برای افرادی که 

فشار خون ثابتی ندارند، درمان سی آر آر تی است.«

ارایه  به سوی  حرکت  سی آر آر تی،  آینده 
دستگاه های هوشمند

دکتر سید حسین اردهالی، رییس بخش مراقبت های 
ویژه بیمارستان شهدای تجریش، نقش درمان های 
جایگزین ممتد کلیه)سی آر آر تی( را به عنوان نقشی 
پشتیبان در بیماری های قلبی عنوان کرد: »دستگاه 
در   1977 سال  در  نخستین بار  برای  سی آر آر تی 
دانشگاه گوتینگن آلمان توسط پروفسور کریمر ابداع 

شد. در سال 1979 از فناوری ونوونوس در دانشگاه 
کلن آلمان رونمایی شد و پس از آن فناوری های 
بیشتری مانند درمان های پالسمایی و تنفسی مورد 

استفاده قرار گرفتند.«
به گفته دکتر اردهالی، امروزه درمان های پالسمایی، 
درمان های حمایتی قلبی و اکسیژن درمانی به عنوان 
درمانی  روش  چارچوب  در  نیز  تنفسی  دیالیز 
سی آر آر تی گنجانده می شوند: »برای بیمارانی که 
سی آر آر تی می شوند، می توانیم دستگاه اکسیژناتور 
استفاده کنیم تا تبادالت گازی را انجام دهد. در 
نارسایی های  دارند،  ریوی  مشکالت  که  بیمارانی 
حاد تنفسی دارند و تبادالت گازی میان اکسیژن و 
دی اکسید کربن در دستگاه تنفس انجام نمی شود 
یا در بیماران قلبی که دچار احتباس)جمع شدن( 
شدید مایعات و امالح هستند، می توانیم با استفاده از 
فناوری های فیلتراسیون پیشرفته، اضافه آب و امالح 

بدن را دفع کنیم.«
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 
آینده سی آر آر تی را حرکت به سوی ارایه دستگاه های 
آینده  دستگاه های  »در  دانست:  جدید  هوشمند 
پلت فرمی)Platform( طراحی خواهد شد تا خود 
بر  خون  مارکرهای  اندازه گیری  با  بتواند  دستگاه 
اساس وضعیت بیمار به صورت هوشمندانه برنامه های 

درمانی شان را تغییر دهد.«
به گفته دکتر اردهالی، دستگاه سی آر آر تی  که از 
نیمه های دهه 80 وارد کشور شد، هنوز به صورت 
کامل شامل خدمات بیمه ای نشده است: »انجمن 
مراقبت های ویژه ایران با همکاری وزارت بهداشت 
توانست موضوع سی آر آر تی را در تدوین استانداردهای 
هم چنین  بگنجاند.  ویژه  مراقبت های  بخش 
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سیاست گذاری به سمت بیمه آن نیز در نشست های 
مختلفی در دست اقدام است که امیدواریم سی آر آر تی 
بتواند به زودی در خدمات بیمه گنجانده شود.« به باور 
فناوری های  ویژه،  مراقبت های  فوق تخصصص  این 
جدیدی مانند سی آر آر تی نیاز امروز بخش مراقبت های 
ویژه و آی سی یو در کشور است: »برخی بخش های 
آی سی یو در کشور بخش دیالیز عادی را ندارند و 
بیمار باید به خاطر دیالیز از آی سی یو خارج شود و به 
بخش دیالیز برود که این موضوع خطرهای زیادی را 
برای بیمار دارد. از طرفی برخی بیماران به خاطر فشار 
پایینی که دارند، امکان دیالیز عادی برای شان فراهم 
نیست. به همین خاطر نیاز است که از دستگاه ها و 

فناوری های جدید در این زمینه بهره مند شویم.«

درمان جایگزینی کلیوی
هم چنین دکتر بهروز برومند، متخصص بیماری های 
داخلی و فوق تخصص بیماری های کلیه)نفرولوژی(، 
درمان های جایگزینی را نیازی ضروری برای بیماران 
حاد کلیوی دانست: »درمان با همودیالیز نگهدارنده 
می دهد،  انجام  دیالیز  بار  سه  هفته ای  بیمار  که 
هم چنین دیالیز صفاقی و پیوند کلیه بیشتر برای 
بیماران مزمن است. اما بیماران حاد نیاز به درمان 
بخش  در  بیماران  این  دارند.  کلیوی  جایگزینی 
مراقبت های ویژه بستری می شوند که برای این بخش 
در این یک دهه دستگاه های جدیدی مانند دستگاه 
شرکت مطرح بی براون تولید شد. این گردهمایی 
ضرورت داشت تا متخصصان کلیه، مراقبت های ویژه 
و هم چنین پرستاران با دستگاه های جدید و چگونگی 

کار آن ها آشنا شوند.«

دستگاه  تعرفه گذاری  کار  نهایی شدن 
سی آر آر تی

دکتر علی امیر سوادکوهی، رییس انجمن مراقبت های 
ویژه کشور، به موضوع نهایی شدن کار تعرفه گذاری 
دستگاه سی آر آر تی در کشور اشاره کرد: »هنوز کار 
تعرفه نویسی این دستگاه انجام نشده است. به همت 
انجمن مراقبت های ویژه و با کمک انجمن نفرولوژی، 
فرایند این کار را کامل کردیم و به وزارت بهداشت 
انتقال دادیم. خوشبختانه استانداردسازی آن کامل و 
امضاهای پایانی اش گرفته شده و هم اکنون به عنوان یک 
عملکرد در رشته پزشکی و آی سی یو مورد قبول قرار 
گرفته است که همین عملکرد استاندارد شده به شورای 

عالی بیمه خواهد رفت تا تعرفه گذاری انجام شود.«

جمهوری  سالمت  تحقیقات  ملی  موسسه  رییس 
اسالمی ایران به برخی شبهات درباره طرح تحول 
سالمت توضیحاتی را ارایه کرد. او بیان کرد تمام 
اقدامات حوزه سالمت با یک برنامه ریزی منسجم و 
نظارت دقیق بر هزینه کرد بودجه و بدون اتالف منابع 
در راستای بهبود ساختارها و عملکرد نظام سالمت 

کشور انجام شده است.
پایش  وظیفه  سالمت  تحقیقات  ملی  موسسه 
داخلی طرح تحول سالمت را از زمان شروع طرح 
سال 1395  در  موسسه  این  است.  برعهده گرفته 
گزارشی همه جانبه درزمینه هزینه های این طرح 
تیم  اختیار  در  دقیق  ارزیابی  برای  را  آن  و  تهیه 
اقتصادی سازمان جهانی بهداشت قرار داد. دکتر 
سید رضا مجدزاده رییس این موسسه  گفت: »در 
این گزارش مشخص شد حدود 250 اقدام، ذیل 
چندین مداخله مهم در عرصه بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی انجام شده است. بدیهی است این 
با  که  داشته  مالی  منابع  به جذب  نیاز  مداخالت 
همراهی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی 
بخشی از آن ها تأمین شده است. نتایج بررسی نشان 
داد با این که هنگام شروع به کار دولت یازدهم، وزارت 
منابع  جذب  برای  اقداماتی  به  مبادرت  بهداشت 
جدید برای آغاز طرح تحول سالمت کرد، اما تمام 
این بودجه در سال 1392 تأمین نشد و در سال های 

بعد نیز این روال ادامه داشت.«
دکتر مجدزاده مهم ترین اقدامات وزارت بهداشت را، 
رفع بحران کمبود و کنترل قیمت دارو و تجهیزات 
پزشکی، بیمه کردن مردم با بیمه سالمت، کاهش 
پرداخت از جیب بیماران بستری، کاهش پرداختی 
بیماران سرپایی، جلوگیری از رخداد پرداخت های 
غیررسمی، مدیریت ارایه خدمات و حفاظت مالی 
دانست:  سخت درمان  بیماری های  به  مبتالیان  از 

منابع طرح تحول سالمت اتالف نشده است

رییس موسسه ملی تحقیقات سالمت جمهوری اسالمی ایران

سخنگوی وزارت بهداشت از افزایش 71 درصدی 
بودجه سالمت و وضعیت تعرفه های پزشکی برای 

سال 96 خبر داد. 
دکتر ایرج حریرچی، قایم مقام و معاون کل وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بیست ونهمین 
با خبرنگاران که در روز 25  نشست خبری خود 
بهمن ماه امسال در محل ستاد مرکزی وزارت بهداشت 
برگزار شد، درباره حجم بدهی سازمان بیمه سالمت و 
انتقال این بدهی ها به مجموعه وزارت بهداشت، گفت: 
»بیشتر بیمه شدگان بیمه سالمت افرادی هستند که 

تمام حق بیمه آن ها را دولت تأمین می کند. صددرصد 
حق بیمه روستاییان، عشایر و بیمه شدگان جدید و 
بخشی از حق بیمه های کارکنان دولت نیز از سوی 
تأمین  کارفرما  به عنوان  مربوطه  دستگاه  و  دولت 

می شود.« 
او از رشد 71 درصدی بودجه بیمه سالمت در سال 
آینده خبر داد و گفت: »با این  وجود، هنوز این رشد 
تومان  میلیارد  هزار  صد  هم چنین  نیست.  کافی 
اوراق قرضه ای که بابت بدهی بیمه سالمت در نظر 
گرفته شده نیز کافی نیست. درزمینه این اوراق دچار 

رشد 71 درصدی اما ناکافی بودجه بیمه سالمت در سال 96 
سخنگوی وزارت بهداشت 
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»رایگان شدن زایمان طبیعی، افزایش نیروی انسانی 
شاغل، راه اندازی واحدهای ارایه خدمات بهداشتی و 
درمانی و افزایش کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی 
نیز جزو مهم ترین اقدامات حوزه سالمت بوده است.« 
تحول  طرح  راستای  در  مجدزاده  دکتر  گفته  به 
بحران  بردن  بین  از  برای  اقداماتی  ابتدا  سالمت 
آغاز  گذشته  دولت های  از  به جامانده  کمبودهای 
شد که این عملیات در شش ماهه دوم سال 1392 
و  تجهیز  او هم چنین ساخت،  رسید.  به سرانجام 
بازسازی واحدهای قدیمی هم زمان با بیمه کردن 
خدمات  ارایه  سالمت،  پایه  بیمه  بدون  جمعیت 
حاشیه  به  خدمت رسانی  درمانی،  و  بهداشتی 
جامع سالمت  خدمات  مراکز  راه اندازی  و  شهرها 
در این راستا، شکل گیری پایگاه های اورژانس 115 
و اورژانس های هوایی، ساخت و توسعه مراکز جامع 
تشخیص سرطان، مراکز درمان ناباروری، تخت های 
روان پزشکی، بخش های خدمات ویژه، مسمومیت، 
سوختگی، ساخت کلینیک های ویژه با تمام تجهیزات 
و درنهایت راه اندازی تخت های بیمارستانی جدید را 
نیز ازاقدامات مهمی عنوان کرد که در دولت یازدهم 

انجام شده است.
دکتر مجدزاده با بیان این که برای ارایه این خدمات 
نیاز به نیروی انسانی جدید و تغییر شرایط کاری 
نیروهای در حال خدمت کاماًل احساس می شد گفت: 
»در این راستا برای نخستین بار در کشور، در حوزه 
بهداشت، با توجه به تغییر الگوی بیماری ها مبادرت 
به جذب کارشناس تغذیه و کارشناس سالمت روان 
شد. نیروی دندان پزشک جدید در مراکز بهداشتی 
و بیمارستان ها به کار گرفته شد. در تمام مناطق 
در  و  شده اند  مستقر  متخصص  پزشکان  محروم، 
خدمات  ارایه  برای  دولتی  بیمارستان های   تمام 
پزشک  شبانه روز،  ساعات  تمام  در  تخصصی 

متخصص حضور یافت.« 
به گفته او در حوزه بهداشت، برنامه های نوین سالمت 
طراحی و برنامه های قبلی بازنگری شد. برنامه های 
نوین بهبود و اصالح تغذیه، ارتقای سالمت روانی و 
اجتماعی، افزودن واکسن جدید به برنامه ایمن سازی، 
اجرای برنامه نوین سالمت دهان و دندان و پیشگیری 
و درمان بیماری های غیرواگیر نیز آغاز شد: »درهمین 
مدت در حوزه بهداشت عمومی هم اقدامات متعددی 

انجام شد. تمام نیروهای انسانی شاغل و تازه به کار 
و  مهارت  افزایش  متعدد  دوره های  در  گرفته شده 
مداخالتی  دیگر  از  کردند.  شرکت  توانمندسازی 
که برای نخستین بار در کشور انجام شد، تقویت، 
تأسیس  با  میان بخشی  همکاری  و  نهادینه سازی 
معاونت اجتماعی بود. هم چنین برای اجرای مناسب 
بهداشت  وزارت  تاریخ  در  اولین بار  برای  برنامه ها، 
معاونت برنامه ریزی به منظور برنامه ریزی منسجم و 

عملیاتی شدن برنامه ها، تشکیل شد.«
جمهوری  سالمت  تحقیقات  ملی  موسسه  رییس 
اسالمی ایران با اشاره به مرور تجارب نظام سالمت 
دیگر کشورها گفت: »برای طرح تحول سالمت هنوز 
در ابتدای راه هستیم به طوری که کوتاه ترین برنامه 
اصالح نظام سالمت در کشور کره جنوبی روی داد 
که 12 سال طول کشید تا به سرانجام برسد. ضرورت 
دیگر  تجربه های  با  مطابق  برنامه  این  ادامه  دارد 
کشورها و شواهد دقیق بازبینی و اجرا شود تا کشور به 
آنچه که در حوزه سالمت ضروری است، دست یابد.«

www.behdasht.gov.ir

مشکل هستیم و تاکنون تنها درصد اندکی از آن 
برای بیمارستان ها عملکرد داشته است. بنابر گفته 
سازمان بیمه سالمت به زودی هزار میلیارد تومان 

دیگر به صورت نقدی پرداخت می شود.« 
برای مشکل  بهداشت،  وزارت  گفته سخنگوی  به 
بدهی های سازمان بیمه سالمت دو اقدام می توان 
این سازمان درست  بودجه  باید  »ابتدا  داد:  انجام 
و عملیاتی طراحی شود. در این راستا حق بیمه 7 
درصدی برای سال آینده در بودجه پیش بینی شده 
است. این قدم مهمی است و می تواند مقداری از 
مشکالت بیمه سالمت را حل کند. بحث دیگر به 
هزینه های سازمان بیمه سالمت مربوط می شود. در 
این راستا نیز اقداماتی انجام خواهد شد. ما آمادگی 
داریم با انتقال بیمه سالمت به وزارت بهداشت و 
اختیاراتی که به دست می آوریم، نظام ارجاع را با 
اعمال سقف های الزم عملیاتی کنیم. این موضوع را 

در دولت نیز مطرح کرده ایم.« 
بیمه  سازمان  انتقال  طرح  درباره  حریرچی  دکتر 
سالمت و واکنش شورای نگهبان، گفت: »در این مورد 
شورای نگهبان ایرادی نگرفته است. البته اقداماتی 
انجام شد تا بتوانند در مجمع تشخیص مصلحت نظام 
این طرح را مخالف با سیاست های کلی نظام سالمت 

مطرح کنند، اما این موضوع در مجمع رأی نیاورد.«

به  سالمت  بیمه  سازمان  انتقال  تصویب 
وزارت بهداشت، در برنامه ششم

یکی از موضوعات مهم درباره بیمه سالمت  وضعیت 
با  به  وزارت بهداشت  برای پیوستن  این سازمان 
توجه به بدهی این سازمان است. دکتر حریرچی در 
این باره گفت: »هنوز دستوری درباره پیوستن این 
سازمان به وزارت بهداشت ابالغی نشده است. این 
پیشنهاد در برنامه توسعه ششم در مجلس تصویب 
شده است. البته شورای نگهبان چند ایراد به مباحث 
مربوط به بخش سالمت این برنامه گرفته است. این 
ایرادات شامل پیوستن سازمان بیمه سالمت به وزارت 
بهداشت نمی شود و به موارد دیگری مربوط است. 
مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز درباره لغو انتقال 
سازمان بیمه سالمت به وزارت بهداشت رأی گیری 

کرد که رأی نیاورد.« 

ارزیابی مثبت سازمان جهانی بهداشت از 
طرح تحول نظام سالمت 

سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه به ارزیابی سازمان 
جهانی بهداشت از طرح تحول نظام سالمت اشاره 

کرد و گفت: »ارزیابانی در سطح بسیار باال از سازمان 
بهداشت جهانی به ایران آمدند. این گروه طرح تحول 
نظام سالمت را درمجموع اقدامی مثبت و یکی از 
مدل های موفق خواندند. البته برای بهبود آن نیز 
پیشنهاداتی چون تثبیت و عالمت گذاری پول های 
حوزه سالمت، اعمال تولیت وزارت بهداشت، تجمیع 
درازای  پرداخت  به  پرداخت  نظام  تغییر  بیمه ها، 
و  سالمت  مراقبان  گسترش  هم چنین  و  خدمت 
پزشک خانواده ارایه کردند. این پیشنهادات در حال 

بررسی است.«   

تعرفه های پزشکی سال 96
به گفته قایم مقام وزیر بهداشت درباره تعرفه های 
سال 96، سازمان نظام پزشکی پیشنهاداتی داشته 
است. شورای عالی بیمه هم اقداماتی را در این راستا 
انجام می دهد: »تالش مان آن است که بودجه مناسبی 
برای حوزه سالمت فراهم شود. اما مهم ترین اصل 
باالنرفتن پرداختی از جیب مردم است. از سوی دیگر 
ارایه دهندگان خدمت باید در اندازه معقول و قیمت 

تمام شده دریافتی داشته باشند.«

www.behdasht.gov.ir



اخبار عمومی

سال ششم / شماره 69-70 /  بهمن - اسفند  1395 24

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با بیان 
هدف نهایی این معاونت به افزایش تعداد دانشمندان 
و دانشجویان دوره دکتری در مقایسه با سال های 
گذشته اشاره کرد. او تأکید کرد که باید تالش برای 
قرار گرفتن پنج دانشگاه علوم پزشکی کشور در میان 

200 دانشگاه برتر دنیا ادامه پیدا کند.
»در حال حاضر تعداد دانشمندان برتر ایران از 108 
دانشمند به 401 دانشمند و مراکز رشد کشور به 80 
مرکز در سال جاری رسیده است. هم چنین تعداد 
است.«  برابر شده  دو  نیز  دانش بنیان  شرکت های 
فناوری  و  تحقیقات  معاون  ملک زاده  رضا  دکتر 
وزارت بهداشت، در بیست وپنجمین اجالس روسای 
دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور که در 
روزهای بیستم و بیست ویکم بهمن ماه در بندرعباس 
برگزار شد، با بیان این خبر، بودجه پژوهش را در سال 
95، پانصد میلیارد ریال اعالم کرد. او خواهان افزایش 

بودجه در سال آینده شد.
دکتر ملک زاده با اشاره به دوران ریاست خود در 
دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 63، گفت: »در 
آن زمان حتی یک نفر دانشجوی دوره دکتری در 

کشور وجود نداشت اما نخستین دوره دکتری در 
رشته شیمی ایجاد شد. اکنون 70  هزار دانشجوی 
دکتری در کشور داریم. هم چنین 30 درصد مقاالت 
منطقه ای و یک ونیم درصد انتشارات جهان متعلق 
انتشارات  در حوزه  نمونه  به عنوان  است.  ایران  به 
بایوفناوری در جهان رتبه چهاردهم و در منطقه رتبه 

نخست را داریم.«
به گفته او اهداف کلی  معاونت  تحقیقات و فناوری، 
ظرفیت سازی در حوزه سالمت و فناوری است: »این 
معاونت در سال آینده دو هدف کلی، 17 هدف کمی، 
68 برنامه و 394 فعالیت را دنبال خواهد کرد. یکی 
از آن ها افزایش تعداد اعضای هیات علمی پژوهشی 
در  و  درصد   10 بزرگ  دانشگاه های  در  که  است 

دانشگاه های کوچک، 5 درصد باید به اعضای هیات 
علمی پژوهشی اختصاص یابد.«

افزود:  معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت 
»بر اساس آخرین آمار در بهمن 95 در کشور 492 
پزشکی  علوم  دانشگاه های  در  هیات علمی  عضو 
باالتر   )H-INDEX( اچ-ایندکس  دارای  کشور 
از 15 هستند که بیشتر در دانشگاه های تیپ یک 
قرار دارند. آن ها نیروهای بسیار مهمی هستند که 
بیشتر فعالیت های تحقیقاتی مربوط به آن ها است 
و می توانند هسته های تحقیقات را در کشور فعال 
کنند. باید تالش کنیم تا 5 دانشگاه علوم پزشکی 
کشور در میان 200 دانشگاه برتر دنیا قرار بگیرند. این 
هدف، عملی است زیرا نیروهای بسیار خوبی در کشور 
وجود دارند و باید برای این هدف، برنامه ریزی کنیم.«
او با اشاره به راه اندازی مجدد موسسه ملی توسعه 
تحقیقات علوم پزشکی در کشور، گفت: »تاکنون 
زیادی  بودجه های  که  بزرگ  تحقیقاتی  طرح   67
داشته اند، تصویب شده است. حدود 40 طرح دیگر در 

مرحله بررسی است.«
www.behdasht.gov.ir

هدف معاونت تحقیقات و فناوری، ظرفیت سازی در حوزه سالمت و فناوری است

حمایت از تولید داخل را بهانه کردند اجازه واردات آمبوالنس ندادند

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

وزیر بهداشت:

وزیر بهداشت از بالاستفاده ماندن تعدادی آمبوالنس 
ویژه بیماران سکته قلبی و مغزی در کشور خبر داد.

و  کشوری  کنگره  نهمین  در  سیدحسن هاشمی 
بینالمللی سکته مغزی ایران در محل کتابخانه ملی، 
با بیان این که ساالنه 100 هزار سکته مغزی در کشور 
داریم، گفت: »بسیار مهم است که برای بیمارانی که 
دچار سکته مغزی شده اند اقدامات درمانی را در کمتر 
از سه ساعت اول آغاز کنیم تا از عوارض بعدی آن 
پیشگیری شود، چرا که 70 درصد کسانی که دچار 
سکته های مغزی می شوند برای همیشه خانه نشین 

می شوند.« 
وزیر بهداشت درباره آمبوالنس های ویژه برای بیماران 
سکته های قلبی و مغزی، افزود: »ما تعدادی آمبوالنس 
ویژه بیماران سکته قلبی و مغزی داریم، اما متاسفانه 
عوامل متعددی دست به دست هم می دهند تا کار 
در کشور انجام نشود. در ابتدای این دوره اقداماتی را 

برای ورود 2500 آمبوالنس انجام دادیم که متاسفانه 
به نام حمایت از تولید داخل اجازه ورود آن ها را ندادند 
و تاکنون تنها توانسته ایم 1500 دستگاه آمبوالنس 

را وارد کنیم.«
او در حالی که تاکید کرد هنوز مقداری از اهداف مان 
عقب  هستیم، گفت: »دلیل این عقب ماندگی این 
است که تا امروز نتوانستیم از محل تعهدات داخلی 
حتی یک آمبوالنس تهیه کنیم، اما تعهدات خارجی 
اجرا شده و 1000 دستگاه آمبوالنس دیگر هم در 

آینده به ناوگان اورژانس کشور اضافه می شود.« 
هاشمی هم چنین با اشاره به اقدامات انجام شده 
در حوزه آمبوالنس هوایی افزود: »در حال حاضر 
30 پایگاه آمبوالنس هوایی در کشور داریم که فعال 
برای آن ها از بالگردهای نظامی استفاده می کنیم، 
اما امیدواریم در آینده نزدیک بالگردهای مخصوص 
همه جا  و  کوچکترند  که  بیمار  حمل  و  اورژانس 

می توانند فرود آیند، بهره برداری کنیم.«
او با اشاره به این که خدمات درمانی سکته مغزی و 
درمان های اولیه سریع برای این بیماران اکنون در 55 
مرکز ارایه می شود، افزود: »در این مراکز دارویی به 
بیماران می دهند تا بتواند دوباره جریان خون را برقرار 
کند. مسأله مهم این است که ناوگان هوایی، زمینی 
و دریایی اورژانس به روز باشد و خدمات بیمارستانی 

ویژه ای هم به این بیماران ارایه شود.« 
او در حالی که اظهار امیدواری می کرد تعداد این مراکز 
در آینده چهار برابر شود ادامه داد: »در حال حاضر 
توانسته ایم برای هر 3000 نفر یک مراقب سالمت 
قرار دهیم که به افراد به ویژه سالمندان اعالم می کنند 
که ممکن است در معرض خطر سکته مغزی باشند. 
البته، باید توجه کرد که هنوز این میزان خدمات کافی 
نیست و هنوز با استانداردهای کشورهای پیشرفته 

فاصله داریم.«
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شرکت توسن تجهیز در سال 1377 از سوی دو 
دانشجوی رشته مهندسی پزشکی ثبت شد. این 
شرکت که با پشتوانه علمی و تحقیقاتی در زمینه 
کنترل عفونت بیمارستانی و روش های مقابله با نشر 
آلودگی کار خود را شروع کرد، با گذشت هجده سال 
از فعالیت در حوزه طراحی و ساخت، موفق به افتتاح 

دومین کارخانه خود شد. 
توسن  شرکت  جدید  کارخانه  افتتاحیه  مراسم 
تجهیز در روز هفدهم اسفندماه برگزار شد. در این 
تجهیزات  بر  نظارت  مدیرکل  بیگلر  دکتر  مراسم 
پزشکی سازمان غذاودارو، مهندس مختاری رییس 
نظارت بر تولید اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی 
سازمان غذاودارو هم چنین تعدادی از کارشناسان 

اداره کل تجهیزات پزشکی و نمایندگانی از انجمن 
و  آزمایشگاهی  پزشکی،  تجهیزات  تولیدکنندگان 
دندان پزشکی، انجمن متخصصان تجهیزات پزشکی، 
صادرکنندگان  اتحادیه  و  عفونت  کنترل  انجمن 

تجهیزات پزشکی نیز حضور داشتند.
هجده سال  حدود  طول  در  تجهیز  توسن  شرکت 
فعالیت در حوزه طراحی و ساخت توانسته است 
بیش از 10 دستگاه مختلف در زمینه گندزدایی 
تجهیزات  و  وسایل  خاص  ضدعفونی کننده  و 
بیمارستانی را به صورت کامل طراحی، نمونه سازی 
و صنعتی سازی کند. این تجهیزات در مقایسه با 
محصوالت مشابه خارجی از نظر کاربردی بسیار بهتر 
و از نظر اقتصادی نیز کاماًل  مقرون به صرفه  است. 

ایران  در  نخستین بار  برای  تجهیزات  این  بیشتر 
ساخته شده است. در مواردی نیز هنوز تنها تولید 

ایرانی هستند. 
طراحی و کاربردی این تجهیزات بر اساس آخرین 
این  از  برخی  است.  بین المللی  استانداردهای 
نیز شده  به کشورهای همسایه صادر  محصوالت 
بیش  تجهیز  شرکت  این  تولیدی  کارنامه  است. 
از دوهزار بخش درمانی در سراسر کشور از انواع 
پس ازفروش  خدمات  شبکه  است.  آن  محصوالت 
آن نیز همواره پشتیبان مصرف کننده در طول این 
سال ها بوده است. محصوالت این شرکت در سایت 
اینترنتی به نشانی www.tosantajhiz.co شرکت 

قابل دسترسی است.

کارخانه جدید شرکت مهندسی پزشکی توسن تجهیز افتتاح شد
با حضور مدیرکل نظارت بر تجهیزات پزشکی سازمان غذاودارو؛
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نخستین عمل جراحی روبات جراح چشم در بریتانیا انجام شد
ساخت استخوان های هایپراالستیک با چاپ سه بعدی
چشم دستی؛  دوربین کتاب خوان برای افراد نابینا
عینک هوشمند با تمرکز خودکار



28

اخبار جهان

سال ششم / شماره 69-70 /  بهمن - اسفند  1395 

استفاده از آنتی بیوتیک  عالوه  بر درمان بیماری، منجر 
دارو می شود.  به  نسبت  باکتری ها  مقاوم سازی  به 
چالش اصلی دانشمندان پیدا کردن راه حلی برای 

کاهش این رفتار باکتری ها است.
با کشف پنی سیلین در سال 1928 توسط الکساندر 
فلمینگ، آنتی بیوتیک ها راه خود را به درمان بیشتر 
بیماری های عفونی پیدا کردند. بنابراین پزشکان به 
کمک آنتی بیوتیک  از بسیاری از بیماری های منجر به 
مرگ جلوگیری می کنند. در این میان یک واقعیت، 

تهدیدی بر درمان بیماری ها به حساب می آید.
جانداران چندیاخته ای در طول زمان به صورت مرتب 
تغییر می کنند و خود را با شرایط موجود تطبیق 
می دهند. از طرفی دیگر، باکتری های تک یاخته ای 
تغییرات بسیار سریعی در واکنش به محیط جدید 
تجربه می کنند و به همین دلیل طیف زیادی از این 
باکتری ها در مقابل آنتی بیوتیک مقاوم شده اند. این 
مسأله  به اندازه ای اهمیت پیدا کرده است که سازمان 
اچ آی وی  چون  بحران هایی  هم ردیف  را  آن  ملل 

)HIV( قرار می دهد.
دانشگاه  از  پژوهشی  گروه  یک  رابطه  همین  در 
برای  تازه  روشی  به   )OSU( ارگان   ایالتی 
مقابله با این پدیده دست پیدا کرده  است. نتایج 
آنتی میکروبیال کموتراپی  این پژوهش در مجله  

  )Journal of Antimicrobial Chemotherapy(

به چاپ رسیده است.
بر اساس اطالعات منتشرشده، می توان راه حل این 
مشکل را داخل پپتیدی جست وجو کرد که با مولکول 
پی پی ام اُ )PPMO( درهم آمیخته است. پژوهشگران 
معتقدند این مولکول توانایی مقابله با آنزیم تولیدشده 
 )NDM-1( 1-توسط یک باکتری به نام ان دی ام
دارد. باکتری ان دی ام-1 در کنار طیفی از ژن های 

موجود، مسؤول مقابله با آنتی بیوتیک ها است.
از آنجایی که این ژن ها در میان تمامی انواع باکتری ها 
مشترک هستند، برای مقابله با پدیده مقاوم سازی 
تنها به یک مولکول پی پی ام اُ )PPMO( نیاز است. 
بدین ترتیب، با ورود آنتی بیوتیک مولکول پی پی ام اُ 
)PPMO( قدرت کنترل باکتری را با وجود ترشح 

آنزیم دارد.
در تحقیق انجام شده از آنتی بیوتیکی به نام مروپنم 
وسیع  بسیار  طیف  با  دارویی   ،)meropenem(
این  است.  شده  استفاده  کارباپنم ها،  خانواده   از 
آنتی بیوتیک در درمان جانوران خونگرم هم چون 
موش ها با عفونت اشریشیا ُکلی ).Coli e( و در حضور 
ان دی ام-1، مؤثر واقع می شود. این آزمایش روی 
نمونه های انسانی تا سه سال آینده به مرحله  اجرا 

خواهد رسید.
پروفسور بروس گلر، استاد میکروب شناسی دانشگاه 
ایالتی ارگان )OSU( در این باره می گوید: »کارایی 

بسیاری از آنتی بیوتیک های پرمصرف از میان رفته 
است و تمام باکتری ها نسبت به آن ها مقاوم هستند. 
این اتفاق باعث شده است که ما به دنبال ساخت 
دارو های جدید باشیم تا بدین ترتیب یک قدم از 
باکتری جلو بیفتیم. اما مشکل اینجا است که هر 
چه نسبت به ساخت داروهای جدید اقدام می کنیم، 
داشت.  کمتری خواهیم  تولید محصوالت  توانایی 
بنابراین اصالح آنتی بیوتیک های موجود تنها راه حل 
به نظر می رسد، ولی به محض ایجاد هر نوع تغییر، 
باکتری ها سریع خود را با شرایط تطبیق می دهند و 

خود را نسبت به آن  مقاوم می کنند.«
اگر دستاوردهای تحقیقاتی جدید به نتیجه  قابل اجرا 
برسند، می توان امیدوار بود که بیماری های عفونی 
را با استفاده از آنتی بیوتیک ها بدون عوارض جانبی 
درمان کرد. با این حال باکتری ها بسیار »باهوش« 
هستند و می توانند در چندین سال به شرایط جدید 
مقاوم شوند. بنابراین بعد از چند سال، مجددا به نقطه  

صفر بازخواهیم گشت.
تحقیقات  مسأله،  این  باالی  ضرورت  به  توجه  با 
اهمیت  باکتری ها  مقاومت  زمینه ی  در  گسترده 
باالیی دارد؛ شاید در آینده به روش های جدید و 
پایدارتری برای مقابله با مقاوم سازی باکتری ها دست 

پیدا کردیم.
futurism.com

راه حلی برای جلوگیری از مقاومت باکتری در مقابل آنتی بیوتیک  پیدا شد
تحقیق و توسعه در دانشگاه ارگان:

حسین صرافی
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در نخستین عمل ایمپلنت مغز در جهان زنی مبتال به 
نوعی از فلج، توانایی برقراری ارتباط را به دست آورد.

یک زن هلندی که از فلج رنج می برد، نخسین بیماری 
به شمار می  رود که تازه ترین نوع فرایند کاشت مغزی 
را دریافت کرده است. این نوع از کاشت یا ایمپلنت 
به بیمارانی که نمی توانند صحبت یا حرکت کنند، 
کمک می کند بتوانند تنها با فکرکردن با دیگران 

ارتباط برقرار کنند.
روش ایمپلنت جدید، با یک رابط رایانه  ای کار می کند 
و به بیمار در بیان کلمات کمک می کند. این ایمپلنت 
محدودیت کاربردی ندارد و به بیمار اجازه می دهد 
با  بدون کمک گرفتن از پزشک یا شخصی دیگر، 

دنیای پیرامون خود ارتباط برقرار کند.
پزشکی  دانشگاه  عصب  شناس  رمزی،  نیک  دکتر 
اوترخت گفت: »این دستگاه کامال کاشتنی است 
و می تواند بدون حضور متخصص به خوبی کار کند.«

بیماری  به   2008 سال  در  برویین  د ی  هانکه 
مبتال   )ALS( جانبی  آمیوتروفیک  اسکلروزیس 
کار  از  عصبی اش  دستگاه  مدتی  از  پس  و  شد 
وضعیت سالمتی هانکه  دو سال  در عرض  افتاد. 
به گونه ای وخیم شد که بدون ونتیالتور ]دستگاه 
تنفس مصنوعی[ قادر به نفس کشیدن نبود. او در 
این مدت به  طور کامل قدرت تکلم و حرکت خود 

را نیز از دست داد.
پیش از این که هانکه با دکتر رمزی آشنا شود، از 
دستگاهی استفاده می کرد که با ردیابی حرکات 
مورد  حروف  و  لغات  می داد  اجازه  او  به  چشم، 
نظرش را برای ساخت یک جمله از روی صفحه 
نمایش دستگاه انتخاب کند. اما شاید این راه حل 

هم موقتی باشد. 
می توان  چگونه  که  می کرد  فکر  این  به  رمزی 
دستگاهی ساخت که بدون نیاز به هیچ  گونه حرکتی، 
امکان برقراری ارتباط فراهم کند. یکی از گزینه های 
پیش روی رمزی، ساخت دستگاهی بود که بتواند 
گذشته  سال های  در  »ما  بخواند:  را  فرد  ذهن 
ایمپلنت های مغزی بسیاری دیده ایم که به کمک 
افراد فلج یا قطع عضو آمده اند. اما همان  گونه که 
انتظار می رود، پروسه  انتقال فناوری های پیشرفته 

از آزمایشگاه به داخل خانه ها بسیار زمان  بر است.« 
رمزی و تیم اش در نظر داشتند دستگاهی طراحی 
کنند که بیماران قادر باشند به تنهایی در خانه  خود 
از آن بهره گیرد و به حضور مستمر فرد متخصص در 

کنارشان نیاز نباشد. 
رمزی گفت: »در هر صورت، بسیاری از ایده های 
این چنینی تا به امروز کاربرد بالینی پیدا نکرده اند. از 
سویی دیگر، تا به حال هیچ فردی تالش نکرده است 
دستگاهی بسازد که توانایی استفاده در خانه  بیمار 

را داشته باشد.«
این ایمپلنت در داخل مغز کاشته می شود و دارای 
دو الکترود است که باالی قشر حرکتی مغز جاسازی 
که  است  مغز  از  قسمتی  حرکتی،  قشر  می شود. 

مسؤول راهبری حرکات است.
که  شده اند  متصل  فرستنده  ای    به  الکترودها  این 
در سینه   هانکه  که  دارد  برابر ضربان ساز  اندازه  ای 
جاسازی شده است. این فرستنده می تواند به صورت 
بی سیم، با برنامه  رایانه ای در ارتباط باشد که اطالعات 
آن روی یک صفحه  نمایشگر در مقابل  هانکه نشان 

داده می شود. 
وقتی که  هانکه به نمایشگر نگاه می کند، یک شکل 

مربعی می بیند که روی حروف حرکت می کند. وقتی 
مربع روی حرفی قرار گیرد که مد نظر هانکه است، 
او برای انتخاب آن حرف باید تصور کند که با دست 

راست خود روی آن کلیک می کند.
بدون شک او نمی تواند دست راست خود را تکان 
دهد؛ اما تنها با فکرکردن به آن، مغز همان سیگنال 
حرکت را تولید می کند. الکترود ها سیگنال را به 

فرستنده ای که در سینه او قرار دارد می فرستند. 
بعد از شش ماه تمرین، اکنون هانکه می تواند با دقت 
95 درصدی از دستگاه استفاده کند. همزلو گفت: 
»استفاده از دستگاه هنوز به کندی انجام می گیرد، 
چون ساخت یک لغت چند دقیقه طول می کشد. 
با این حال بیمار با تمرین بیشتر می تواند سرعت 
عملکرد خود را باالتر ببرد. او در ابتدا در عرض 50 
ثانیه، می توانست یک حرف را انتخاب کند؛ این زمان 

اکنون به 20 ثانیه رسیده است.«
هانکه به همزلو گفت: »وقتی که در بیرون هستم و 
سیستم ردیابی حرکت چشم بد کار کند، می توانم با 
دیگران ارتباط برقرار کنم. االن اعتمادبه نفسم بیشتر 

شده است و مستقل ترم.«

www.sciencealert.com

نخستین عمل کاشت )ایمپلنت( مغزی موفق بود
:)ALS( خبری خوش برای مبتالیان به بیماری اِی ال اس
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سه  بعدی  چاپ  فناوری  از  بهره گیری  با  دانشمندان 
توانسته اند  استخوان  های فراکشسان یا هایپراالستیکی 

تولید کنند. 
پژوهشگران با استفاده از مواد اولیه خاص و با کمک 
فناوری چاپ سه  بعدی استخوان هایی به نام فراکشسان 

یا هایپراالستیک )Hyperelastic( تولید کنند. 
جراحی های  آینده   استخوان ها،  این  می شود  گفته 
ترمیمی را دگرگون خواهند کرد. جراحان می توانند این 
مواد را در زیر پوست کار بگذارند تا بافت بر روی آن شکل 
بگیرد یا آن ها را مستقیما به عنوان استخوان اصلی در 
بدن بیمار جا دهند. استفاده از این مواد بر روی انسان تا به 
امروز انجام نگرفته است ولی آزمایش های صورت گرفته 

بر روی حیوانات موفقیت  آمیز بوده است.
ماده  اولیه  این استخوان، کلسیم هیدروکسی آپایتیت 
)Hydroxylapatite( است که در استخوان  و دندان 
وجود دارد. دانشمندان با ترکیب این کلسیم با نوعی 

پلیمر ویژگی انعطاف  پذیری به آن داده اند.
پزشکی  مهندسی  مدرسه  استاد  شاه،  رامیل  دکتر 
گفت:  پژوهش  این  سرپرست  و  لیورپول  دانشگاه 
»پس از تولید این ماده خاص شگفت  زده شدیم. با 
ماده  ای رو  به  رو بودیم که انعطاف پذیری باالیی دارد 
فراکشسان  استخوان  برمی  گردد.  اولیه  حالت  به  و 
)هایپراالستیک( به راحتی بریده، خم یا جمع می شود 
و از آن در نقاط مختلف بدن می توان استفاده کرد. 
مزیت دیگر این استخوان، حالت متخلخل و جاذب آن 

است که برای بافت استخوان  ضروری است.«
دانشمندان استخوان های فراکشسان )هایپراالستیک( 
یکی  کرده اند.  آزمایش  مختلف  موقعیت های  در  را 
گرفته،  انجام  کنون  تا  که  آزمایش هایی  مهم ترین  از 
به کار بردن سلول های بنیادی بر روی این استخوان ها 
بوده است. استخوان فراکشسان )HB( در این آزمایش 

به عنوان پایه ای برای رشد سلول های بنیادی به کار برده 
شد. سلول های بنیادی بر روی استخوان شروع به رشد 
کردند و پس از چند هفته مواد استخوانی خود را تولید 

کردند که اتفاقی مهم تلقی می شود.
فراکشسان  استخوان  دیگر  تجربه  ای  در  دانشمندان 
)هایپراالستیک( را زیر پوست موش کار گذاشتند. در این 
آزمایش نیز سلول های اطراف با عضو تازه وارد یکپارچه 
شدند، در حالی که سامانه دفاعی بدن موش واکنشی 

منفی به آن نشان نداد.
هم چنین جراحان از این استخوان به عنوان استخوان 
اصلی مهره در ستون فقرات موش و به عنوان قسمتی 
از جمجمه  میمون استفاده کردند. در این موارد هم 
استخوان فراکشسان )هایپراالستیک( به خوبی با بدن 
میزبان هماهنگ شد و توانست بافت های خونی را در 
اطراف خود ایجاد کند. با همه این دستاوردها، تعداد 
جراحی های موفق در میان حیوانات کم بوده است و باید 
برای پیدا کردن نتیجه  بهتر در میان نمونه های بیشتری 

آزمایش شود.
فــراکشسان  استخوان هـــای  از   استفـــاده  بــرای 
)هایپراالستیک( در بدن انسان ، مدت زمان بیشتری باید 
انتظار کشید. با این حال یکی از ویژگی های مهم این 
استخوان مصنوعی، هزینه  پایین تولید آن است که باعث 

می شود کاربری آن در آینده فراگیر و گسترده شود. 
مزایایی  هزینه ها،  کاهش  عالوه بر  سه بعدی  چاپ 
نگهداری  و  حمل  و نقل  بسته بندی،  در  آسانی  مانند 
نیازهای بیمار را نیز دارد.  و قابلیت تولید بر اساس 
بنابراین می توان بنابر نیاز هر بیمار، استخوان مورد نیاز 
او را تولید کرد. این ویژگی ها به ویژه برای کشور های 
بسیار  کم،  بهداشتی  زیرساخت  های  با  درحال توسعه 

مطلوب به نظر می رسد.
www.theverge.com

ساخت استخوان های هایپراالستیک با چاپ سه بعدی نخستین عمل جراحی 
روبات جراح چشم در 

بریتانیا انجام شد
جراحان انگلستانی از روبات برای جراحی 
داخلی چشم استفاده کردند. این جراحی 
پیچیده تر  جراحی های  سرآغاز  می تواند 

چشم باشد.
فقدان لرزش دست جراحان، یکی از پیش 
نیازهای آغاز جراحی است. اگر جراحی در 
ناحیه  ای حساس مثل چشم اتفاق بیافتد این 
ضرورت بیش از پیش اهمیت می یابد. هم از 
این رو، استفاده از روبات  در جراحی ها برای 
افزایش دقت و کاهش خطا به شدت متداول 

شده است. 
پزشکان بیمارستان جان ردکلیف آکسفورد 
توانستند با استفاده از روبات جراح چشم، 
بینایی را به کشیشی که روی شبکیه چشم 
یک صدم  ضخامت  به  غشایی  راست اش 

میلی متر رشد کرده بود بازگردانند. 
استفاده  »با  گفت:  مک  الرن  پروفسور 
فناوری های  و  لیزری  اسکنر های  از 
را  بیماران  شبکیه  می توان  میکروسکوپی 
به خوبی مشاهده کرد. با این حال بیماری 
این فرد به گونه ای بود که جراح نمی توانست 
کاری انجام دهد. پس روبات وارد عمل شد 
و فصلی نوین از جراحی چشم گشوده شد.«  
با  پزشکان سعی می کنند  بعد  در مرحله  
شبکیه  زیر  باریک  لوله  ای  کارگذاشتن 
کنند.  تزریق  مایع  بیمار  چشم  داخل  به 
 پزشکان باور دارند روبات ها نقشی اساسی در 
ترمیم شبکیه با استفاده از ژن درمانی ایفا 

خواهند کرد. 
www.digitaltrends.com
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یک دوربین جدید برای افراد نابینا ساخته شده تا 
آن ها بتوانند بدون نیاز به خط بریل، متن ها را بخوانند.
آیا بدون خط بریل مشکلی در خواندن برای نابینایان 
ایجاد خواهد شد؟ باید بگوییم پاسخ منفی است. زیرا 
یک دستگاه جدید ساخته شده که اجازه می دهد 
افراد نابینا با استفاده از یک دوربین مینیاتوری در 

نوک انگشتان شان بخوانند.
رنج  بینایی  ضعف  از  که  افرادی  از  زیادی  تعداد 
می برند یا نابینا هستند، برای خواندن از برنامه های 
کاربردی تلفن همراه استفاده می کنند. اساس کار 
چنین برنامه هایی بر این است که متون را به گفتار 
تبدیل می کنند. افراد می توانند از یک متن عکس 
بگیرند و برنامه در ادامه متن را می خواند. واقعیت این 
است که کاربران گاهی اوقات از این که آیا تصویری 
که گرفته اند، تمامی متن را پوشش می دهد یا خیر، 
مطمئن نیستند و این برنامه ها می توانند در ارایه 
برخی موارد پیچیده مانند روزنامه، کتاب، منوی 

رستوران و ... مشکل ایجاد کنند. 
دکتر جان فرولیچ استاد دانشگاه مریلند گفت: »ما 
می خواهیم به کاربران کمک کنیم با کاربرد فناوری، 
بتوانند فعالیت های روزمره  شان را به خوبی به انجام 
نام  با  را  دستگاهی  همکارانش  و  فرولیچ  دهند.« 
چشم دستی یا هندسایت )HandSight( ساخته اند. 
این دستگاه از یک دوربین کوچک که در اصل برای 
کارهای مرتبط با اندوسکوپی پیشرفت داده شده بود 
بهره می برد. این دوربین تنها یک میلی متر طول 
دارد و بر روی نوک انگشت فرد جا می گیرد و بقیه  

قسمت های دستگاه هم روی انگشت و مچ دست 
بسته می شود. هنگامی که کاربر زیر یک خط از متن 
مورد نظر را با انگشت خود دنبال می کند، ریزرایانه 
متن را می خواند. نشانه های صوتی و هم چنین اثرات 
لمسی به کاربر کمک می کنند تا مسیر انگشت اش 
را در میان متن انتخاب کند. برای نمونه با تغییر 
آهنگ صدا یا ایجاد یک لرزش آرام تالش می شود 
تا انگشت کاربر روی مسیر مطلوب حرکت کند. در 
واقع این دوربین، مسیر انگشت فرد را روی خط های 

متن راهبری می کند. 
در یک مطالعه که در ماه اکتبر سال 2016 انجام گرفت، 
19 فرد نابینا، این فناوری را آزمایش کردند. آن ها 
چندساعت وقت صرف بررسی متون کتاب درسی و 
مجله مد کردند و به طور متوسط 63 تا 81 کلمه در 
دقیقه را خواندند. متوسط سرعت خواندن برای یک 
خواننده متخصص خط بریل در حدود 90 تا 115 کلمه 
در هر دقیقه است. این در حالی است که افراد با بینایی 

معمولی دارای سرعت میانگین 200 کلمه در هر دقیقه 
هستند. برخی از شرکت کنندگان نسبت به این طرح 
شور و شوق فراوانی داشتند. یکی از آن ها گفت: »خیلی 
خوشحالم که از این دستگاه استفاده کردم. به گمانم 

زندگی ام را متحول خواهد کرد.«
افراد دیگر به این اندازه خرسند به نظر نمی رسیدند. 
آن ها باور داشتند پیدا کردن خط بعدی و خواندن آن یا 
یک روند پایدار در هنگام استفاده از خط بریل یا دیگر 
فناوری ها، آسان تر است. متیو جانوساسکاس، محقق 
ارشد بنیاد نابینایان آمریکا، باور دارد این دستگاه 
می تواند برای خواندن مطالب چاپ شده ای که در آن 
صفحه آرایی درک مطلب را تحت تاثیر قرار می  دهد، 
به کار رود؛ مانند یک صفحه با ستون های متعددی از 
متن. او در این باره می گوید: »گمان می رود آنچه که 
آن ها انجام داده اند، بسیار جالب است. نوآوری آن ها 

در سودمندی کار آن ها است.«
www.newscientist.com

چشم دستی؛  دوربین کتاب خوان برای افراد نابینا
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عینک هوشمندی با قابلیت تمرکز )فوکوس( خودکار 
ساخته شده تا به افرادی که چشم های شان تمرکز 

کافی ندارد کمک کند.
مهندسی  استاد  ماسترانجلو،  کارلوس  وقتی 
برق ورایانه دانشگاه یوتا به دهه  ششم زندگی اش قدم 
گذاشت، رفته  رفته عالیم و نشانه عارضه ای را مشاهده  
کرد که سالمندان با آن دست وپنجه نرم می کنند. 
مشکل این بود که او نمی توانست به خوبی گذشته 
بر روی اشیاء نزدیک تمرکز کند. چشم پزشک به 
او گفت برای مطالعه باید عینک بزند. او در کتابچه 
خاطرات اش نوشت: »چرا هنوز با فناوری توسعه  یافته 

بنجامین فرانکلین درمان می شویم.«
اما موضوعی که او را آزار می داد بی استفاده بودن عینک 
هنگام رانندگی بود، در حالی که او نمی توانست صفحه 
جی پی اس و داشبورد را ببیند. او برای حل مشکل، 
عینکی هوشمند ساخت. این عینک از لنزهای مایعی 
ساخته شده است که به صورت خودکار روی هر چیزی 
که فرد نگاه کند، متمرکز می شود. به این ترتیب، 
افرادی که از پیرچشمی رنج می برند نیاز نخواهند 

داشت به کرات عینک به چشم زده و آن را بردارند.  

طرز کار عینک هوشمند به این شکل است که یک 
حسگر تشخیص فاصله در پل عینک با استفاده از نور 
فراقرمز برای محاسبه  فاصله بین عینک و شی ء مورد 
نظر به کار بسته می شود. این حسگر پس از ردیابی 
شی، به عملگرهای موجود در ساختار عینک فرمان 
می دهد لنزهای متشکل از مایع را به آن فرم انحنا که 

مورد نیاز است، شکل دهند.
انحنای لنز، فاصله ی کانونی را کنترل می کند. این 
اتفاق به طور طبیعی در چشم انسان نیز روی می دهد. 
به طور معمول زمانی که شما جوان هستید، لنزهای 
موجود در چشم شما انعطاف پذیر هستند و از این رو 
آن ها می توانند میزان انحنای خود را به راحتی تغییر 
دهند و شما بتوانید روی اشیای دور و نزدیک تمرکز 
کنید. با باالتر رفتن سن فرد، لنزهای چشم فرد سفت 
و سخت تر می شوند و به همین دلیل است که برای 

نمونه خواندن یک کتاب در این سنین برای افراد 
دشوارتر می شود.

تغییر چگونگی انحنای مایع لنزها اجازه می دهد 
عینک هوشمند بتواند روی هر شیئی که کاربر در 
حال نگاه کردن به آن است، تمرکز کند. در حدود 
14 میلی ثانیه طول می کشد تا عینک بتواند نوع 
فوکوس را تغییر دهد: باتری قابل شارژ به کار رفته 
در فریم عینک نیز بیش از 24 ساعت کارایی خواهد 
داشت. طرح فعلی این عینک دارای اندازه  بزرگی 
است؛ اما ماسترانجلو و نازمول حسن دانشجوی 
یوتا  دانشگاه  پزشکی  مهندسی  دکترای  مقطع 
مدلی  ساخت  روی  کار  مشغول  حاضر  حال  در 
بیشتر  قابلیت های  با  باریک تر، شیک  تر  سبک تر، 

از این دستگاه هستند.
www.theverge.com

عینک هوشمند با 
تمرکز خودکار



بیش از یک میلیون و 350 هزار نفر در دنیا در دهه گذشته بر اثر وقوع  7 هزار حادثه و بالی طبیعی کشته شده اند. ایران نیز با توجه 
به این که از میان 41 بالی طبیعی شناخته شده روی کره زمین، میزبان 37 نوع بال است، ساالنه 300 حادثه طبیعی را از رس می گذراند. 
در این حوادث به طور متوسط ساالنه  2900 نفر به کام مرگ می روند و 9 هزار نفر مصدوم می شوند. پس از وقوع هر حادثه ای 
بیامرستان ها و شبکه درمانی خط نخست مقابله و مراجعه مردمی را تشکل می دهند. بنابراین برپا ماندن و تاب آوری این شبکه نقش 
قابل توجه و چشمگیری در کاهش اثرات و تلفات ناشی از این حوادث دارد. اما رشط نخست آن است که این شبکه خود از حادثه 
رخ داده جان سامل به در بربد. در حالی که عمر متوسط ساختامن های درمانی در دنیا 27 سال است، میانگین عمر ساختامن درمانی 
ایران  35 سال است. 54 درصد از تخت های درمانی کشور و 75 درصد از تخت های درمانی تهران ارزش مقاوم سازی ندارند. چرا که 
تجربه عملی نشان داده است ساخت یک بیامرستان نو کامال به رصفه تر از مقاوم سازی است. رویداد آتش سوزی و ویرانی ساختامن 
پالسکو تلنگری بود که ما را بر آن داشت در پرونده ای،  وضعیت تاب آوری بیامرستان های کشور به ویژ در تهران بازخوانی کنیم.

بیمارستان تاب حادثه ندارد

پرونده
شهرهای تاب آور، بیمارستان های مقاوم می خواهند
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بیمارستان تاب حادثه ندارد
شهرهای تاب آور، بیمارستان های مقاوم می خواهند

بیش از یک میلیون و 350 هزار نفر در دنیا در دهه گذشته بر اثر وقوع  7 هزار حادثه و بالی طبیعی کشته شده اند. ایران نیز با توجه 
به این که از میان 41 بالی طبیعی شناخته شده روی کره زمین، میزبان 37 نوع بال است، ساالنه 300 حادثه طبیعی را از سر می گذراند. 

در این حوادث به طور متوسط ساالنه  2900 نفر به کام مرگ می روند و 9 هزار نفر مصدوم می شوند.   

انسان ها  بزرگ  قاتل  دو  سونامی  و  زلزله  دنیا  در 
شناخته می شوند و صدها میلیون نفر از مردم دنیا 
در خطر این حوادث قرار دارند. در ایران نیز که از 10 
کشور حادثه خیز دنیا محسوب می شود سیل و پس 
از آن زلزله بزرگ ترین خطرها به حساب می آیند. 
50 درصد سرزمین ایران در معرض خطر سیل و 70 
درصد در معرض خطر زلزله قرار دارد. از مجموع 800 
شهر ایران 345 شهر در مسیر رودخانه ها در نتیجه در 
مسیر سیل قرار دارند و 345 شهر که دارای 86 درصد 
جمعیت شهرنشین کشور هستند بر روی گسل های 
قرار گرفته اند.70 درصد از خسارت ناشی از بالیای 

طبیعی در ایران مربوط به سیل است.
قابل  غیر  موارد  بیشتر  در  شاید  طبیعی  بالیای 

پیش بینی نباشند اما می توان با تدابیر ویژه و مدیریت 
درست تا حد قابل توجهی خطر و خسارت ناشی از این 
حوادث را کاست تا آنجایی که تحقیقات انجام شده 
توسط دفتر کاهش خطر بالیای طبیعی سازمان ملل 
نشان می دهد به طور متوسط میزان مرگ ومیر در 
کشورهای کمتر توسعه یافته و کم درآمد 5 برابر میزان 
مرگ ومیر در کشورهای توسعه یافته با درآمد باال 
است. چرا که این کشورها شبکه های هشداردهنده 
موثرتر و آمادگی بهتری برای برخورد با سوانح دارند.

شبکه  و  بیمارستان ها  حادثه ای  هر  وقوع  از  پس 
درمانی، خط نخست مقابله و مراجعه مردمی را تشکل 
می دهند. بنابراین برپا ماندن و تاب آوری این شبکه 
نقش قابل توجه و چشم گیری در کاهش اثرات و 

تلفات ناشی از این حوادث دارد. اما شرط نخست آن 
است که این شبکه خود از حادثه رخ داده جان سالم 
به در ببرد. در حالی که عمر متوسط ساختمان های 
درمانی در دنیا 27 سال است، میانگین عمر ساختمان 
درمانی ایران  35 سال است. 54 درصد از تخت های 
درمانی کشور و 75 درصد از تخت های درمانی تهران 
ارزش مقاوم سازی ندارند. چرا که تجربه عملی نشان 
داده است ساخت یک بیمارستان نو کامال به صرفه تر 

از مقاوم سازی است. 
هزینه ساخت هر متر مربع بیمارستان 5/1 میلیون 
تومان است و به ازای هر تخت 100 متر فضا نیاز 
است. یعنی ساخت هر تخت تقریبا 150 میلیون 
تومان هزینه می برد. بنابراین ساخت یک بیمارستان 

رویا کاکاوند
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200 تخت خوابی حدود 30 میلیارد تومان اعتبار نیاز 
دارد. در تهران تنها دو بیمارستان تجربه مقاوم سازی 
کامل را داشته اند. بیمارستان سینا یکی از این دو 
بیمارستان است که در مدت ده سال با صرف هزینه 30 
میلیاردتومان مقاوم سازی شد در حالی که با همین 
مبلغ و در مدت زمانی به مراتب کمتر می توان یک 
بیمارستان تازه ساخت به ویژه اگر به این مورد توجه 
داشته باشیم برخی از استانداردها در مقاوم سازی به 
دالیلی مانند جای ستون ها و مشکالت زیر ساختی 
قابل دستیابی نیست. بنابراین وزارت بهداشت به جای 
مقاوم سازی تصمیم به ساخت بیمارستان های تازه 
اما  است  گرفته  قدیمی  بیمارستان های  کنار  در 
تا طی شدن این فرایند باید با همین بیمارستان ها 
پیرحسین  گفته  به  که  بیمارستان هایی  ساخت. 
کولیوند، مدیرکل پدافند غیر عامل وزارت بهداشت 
تنها 47 درصد ایمنی غیرسازه ای، 42 درصد ایمنی 
سازه ای و 41 درصد آمادگی عملکرد در مواقع بحرانی 
را دارند. یعنی تنها 43 درصد از بیمارستان های کشور 
در شرایط بحرانی می توانند به ارایه خدمات ادامه 
بدهند. البته وزارت بهداشت درصدد است این آمار 
را باالتر ببرد تا ساختمان های درمانی کشور که در 
زمان بحران خط نخست امداد قرار دارند کارایی خود 
را حفظ کنند. هرچند تجربه های اخیر هم چندان 

امیدوارانه نیست.
زلزله6/6 ریشتری بم در دی ماه  سال 1382 که 
حدود 30 هزار کشته بر جا گذاشت، هم چون سیلی 
بود که بر صورت ایران نشست و حساسیت مسؤوالن را 
در پی داشت آن قدر که  سرانجام در سال 1387 پس از 
فراز و فرودهای فراوان، سازمان مدیریت بحران کشور 
تشکیل شد. اما این حساسیت هنوز آن قدر همه گیر 
و جدی نشده است که در تمام تصمیمات و اعمال 
مردمی و دولتی دیده شود. مردم هنوز سازه های 
ناایمن می سازند و مسؤوالن هنوز برای این سازه ها 

مجوز صادر می کنند. 
تا آنجا که بیمارستان تازه تاسیس ورزقان که با علم 
روز ساخته شده بود و هنوز کار خود را آغاز نکرده، 
در زلزله 6/4 ریشتری ارسباران در مرداد ماه سال 
1391 به شدت آسیب دید. تخریب کامل بیمارستان 
نوسازی که حتی هنوز وارد کار نشده بود آن هم در 
زمانی که مقاوم سازی یکی از اصول اولیه ساخت وساز 
به ویژه برای بناهای راهبردی مانند بیمارستان است، 
چراغ قرمزی جدی است. اما در نهایت وزیر وقت 
بهداشت اعالم خوشحالی کرد که زلزله پیش از تجهیز 

و شروع به کار بیمارستان رخ داده و در نتیجه تلفات 
و خسارت کمتری به همراه داشته است. بیمارستان 
ورزقان حتی یک روز هم نتوانست ارایه خدمات کند.

 در همین منطقه بیمارستان شهرستان هریس نیز که 
تنها بیمارستان منطقه بود در اثر زلزله با خاک یکسان 
شد و هنوز هم ساختامان یک دبیرستان در حال 
خدمات دهی به عنوان بیمارستان در این منطقه است 
و مردم هم چنان منتظر بهره برداری از بیمارستان 
جدید هستند. در زلزله بم نیز بیمارستان شهر به 
شکل کامل تخریب شد و امکان ارایه خدمات را به کل 
از دست داد. در زلزله ارسباران نیز مانند تجربه های 
پیشین به جای آن که بیمارستان های منطقه محل 
امن درمان باشند تبدیل به خرابه شدند و به اجبار 
مدارس و چادرهای امداد جای آن ها را پر کردند. پس 
از زلزله ورزقان دبیرستان شهید رجایی ورزقان به 
پایگاهی برای استقرار نیروهای امداد و نجات تبدیل 
شد و بیمارستان شهید محالتی تبریز نیز بیمارستان 
صحرایی کوثر را از سوی سازمان بسیج جامعه پزشکی 
سپاه عاشورا راه اندازی کرد. این بیمارستان که مجهز 
 ،CSR به بخش رادیولوژی، آزمایشگاه سیار، بخش
و  آقایان  پذیرش  بخش های  و  اورژانس  داروخانه، 
خانم ها بود رزوانه پاسخگوی هزار مراجعه کننده بود. 
نیز  اهر  باقرالعلوم  تخت خوابه   149 بیمارستان 
نتوانست زلزله را تاب بیاورد و شدت تخریبش آن قدر 
بود که نیروهای اورژانس، پزشکان و کادر درمانی 
مجبور شدند در روزهای نخست پس از زلزله کار 
در حیاط  را  آسیب دیدگان  به  و رسیدگی  درمان 

بیمارستان و چادرهای هالل احمر انجام دهند. 
این زلزله 310 کشته و 5 هزار مجروح داشت و 
روستاها و شهرستان های منطقه 80 تا 100درصد 
از  یک  کدام  کنید  تصور  حال  شدند.  تخریب 
کالن شهرهای کشور با وجود شرایط موجود تاب 
تحمل فاجعه ای مانند یک زلزله 7 ریشتری را دارند 
آن هم در حالی که کارشناسان معتقدند در جایی 
ریشتر  بزرگی5  به  زلزله  یک  وقوع  تهران  مانند 
می تواند به اندازه وقوع یک زلزله 7 ریشتری آسیب و 

تخریب به همراه داشته باشد. 
البته باید به یاد داشته باشیم مردم هم چنان که به 
دنبال مطالبه ایمن سازی توسط مسؤوالن هستند 
باید خودشان نیز در تمام ابعاد زندگی روزمره به 
ایمن سازی خانه محل کار و محل زندگی خود همت 
بگمارند و عالوه بر تمام این ها، روش ها و رفتارهای 

موثر مواجهه با بحران را بیاموزند.                           

بیمارستان تازه تاسیس ورزقان که 
با علم روز ساخته شده بود و هنوز 

کار خود را آغاز نکرده، در زلزله 6/4 
ریشتری ارسباران در مرداد ماه سال 
1391 به شدت آسیب دید. تخریب 
کامل بیمارستان نوسازی که حتی 
هنوز وارد کار نشده بود آن هم در 

زمانی که مقاوم سازی یکی از اصول 
اولیه ساخت وساز به ویژه برای بناهای 

راهبردی مانند بیمارستان است، 
چراغ قرمزی جدی است
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تاب آوری
رویکردی نو برای زنده ماندن شهرهای 
نشسته بر بستر حادثه
پس از انقالب صنعتی، مردم از روستاها رو به شهرها آوردند؛ به شهرهایی که اقتصاد در آن ها رونق 
می یافت و بوی آسایش و رفاه از آن ها به مشام می رسید. با گذشت دو سده از صنعتی شدن جهان، 
ترکیب جمعتی روستانشین و شهرنشین در جهان  رفته رفته دگرگون شد و شهرهای بزرگ و 
ابرشهرها پیدا شدند که انبوهی از مردم را در خود جای داده اند. انباشت جمعیت و میدان داری 
شهرها در حوزه اقتصاد و سیاست و فرهنگ، خطرپذیری شهرها در برابر آسیب های طبیعی را 
افزایش داده است؛ به ویژه این که دگرگونی های اقلیمی و پدیداری پیشامد هایی چون سونامی در 
اندونزی و ژاپن نگرانی ها از آسیب پذیری شهرها را دوچندان کرده است. برنامه ریزان شهری پس از 
آزمودن شیوه هایی چون مدیریت بحران و کاهش اثرگذاری آسیب های طبیعی در چند دهه گذشته، 
امروزه بحث تاب آوری را پیش کشیده اند؛ پیش اندیشی برای باالبردن توان شهرها در رویارویی 
با پیشامدهای آسیب زا، مدیریت کاهش اثرگذاری پیشامدهای آسیب زا، برگشت پذیری و از نو 

ساختن زندگی شهری بهتر از گذشته  پیام و برنامه ای است که در مفهوم تاب آوری نهفته است.

بر اساس آمار مرکز اسکان بشر)UN-Habitat(، در 
سال 1880 تنها 2درصد جمهیت جهان در شهرها 
زندگی می کرده اند و این رقم در سال 1950، به 
32درصد، در سال 2000 به 47 درصد رسیده و در 
سال 2008 از 50درصد گذشته است. این برآوردها 
نشان می دهد ساالنه 180هزار نفر به جمعیت شهرها 
افزوده می شود و جمعیت شهرنشین در 2030 به 
نشان  بررسی  همین  می رسد.  60درصد  باالی 
می دهد که 68 درصد جمعیت جهان در سال 1950 
در کشورهای درحال توسعه و توسعه نیافته زندگی 
می کرده اند و برآورد می شود جمعیت ساکن در این 
کشورها به 85درصد برسد و تنها 18درصد جمعیت 
جهان در کشورهای توسعه یافته زندگی کنند. نکته 
مهم آن که بیش از 750میلیون نفر از جمعیت شهری 
کشورهای درحال توسعه و توسعه نیافته در حاشیه 
یا  نابرخوردار  مناطقی  می کنند؛  زندگی  شهرها 
کم برخوردار که مردم در خانه هایی بدون ساخت وساز 
و  ناساختارمند  محله هایی  در  و  پایدار  و  استوار 
نابهره مند از اصول شهرسازی و با شرایط نامناسب 

فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی.
امروز  بر اساس آمارسال 2015، 34 شهر جهان 
بیش 10میلیون شهرنشین دارند که 19 شهر در 

کشورها درحال توسعه جای دارند. آمار سال 2000 
نشان می دهد جمعیت شهرنشین در 23 شهر به 5 تا 
10میلیون شهرنشین، در 402 شهر به 1تا 5میلیون،  
در 433 شهر به 500هزار تا 1میلیون شهرنشین 
تا  که  جهان  پرجمعیت  شهر   21 است.  رسیده 
10میلیون و بیشتر از آن شهرنشین دارند در مناطق 
آسیب خیز طبیعی جای گرفته اند و همین نگرانی ها 
را از آسیب پذیری شهرهای بزرگ در پیشامدها ی 
طبیعی و بحران های اجتماعی را افزوده است. تهران 
هم یکی از این ابرشهرها است که بر بستر چند پیشامد 

آسیب زای طبیعی جا گرفته است.
ایران در منطقه ای آسیب خیز جا گرفته است که به 
گفته برخی کارشناسان، آبستن 31 پیشامد آسیب زا 
از 41 پیشامد آسیب  زای شناخته شده در جهان است 
و زلزله، رانش زمین، سیل و توفان از مهم ترین این 
پیشامدها است. بر اساس بررسی های دفتر تقسیمات 
ایران   شهرنشین  جمعیت  کشور،  وزارت  کشوری 
از 31/4 درصد در سال 1335 به 71/5 درصد در 
سال 1390 رسیده است و شهرهای کشور از  199 
شهر به 1243 شهر افزایش یافته است. از آن جا که 
ایران در نوار زلزله آلپ ـ هیمالیا جا گرفته، 76درصد 
شهرهای کشور در شرایط آسیب پذیری باال تا بسیار 

باال قراردارند. انباشت جمعیت در خانه های شهری با 
ساخت بیرون از قاعده و ناپایدار، این آسیب پذیری 
که  بم  زلزله  تاریخی  پیشامد  می دهد.  افزایش  را 
40هزارنفر را به کام مرگ کشاند به خوبی نشانگر این 
آسیب پذیری است؛ شهری که نه مدیریت بحران 
توانست کاری برای آن انجام دهد و نه هنوز توانسته 
است روی پای خود بایستد و زندگی را دست کم 
مانند آنچه در گذشته بود به این شهر بازگرداند. 
شهر ورزقان و دیگر شهرهای زلزله دیده آذربایجان 
وضعیت بهتری از بم ندارند]شاید هنوز از زلزله بم 
آنچه باید نیاموخته باشیم[. نکته مورد توجه در زلزله 
آذربایجان، آسیب دیدگی دو بیمارستان فعال و یک 
بیمارستان آماده بهره برداری بود که نباید از آن چشم 
پوشید؛ مکان  هایی که باید در زمان بحران ایستا باشند 
و خدمات دهی کنند، از چرخه خدمات بیرون ماندند. 
وضعیت امروز این شهرها ریشه در نبود آن چیزی 
است که تاب آوری شهر می خواهد به ما بیاموزد تا 

برای آینده شهر های مان بیندیشیم و به کار ببریم.
شهر تهران زیر پای آتشفشان شاید خاموش دماوند 
نشسته است و دو گسل در زیر پای خود دارد؛ هر 
گوشه البرز که لرزیده، تهران را هم لرزانده است. نبود 
پوشش گیاهی بازدارنده در بلندی های باالدست و 

حمید اسالمی
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فراگیر نشدن سامانه جمع آوری آب های سطحی هم 
خطر سیل را زنده نگه داشته است]سیل تجریش و 
سنگ هایی که تا نزدیک خیابان ظفر با خود آورد 
هنوز فراموش نشده است[. مساحت بافت فرسوده 
تهران به گفته مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران 
به 4400هکتار رسیده است؛ شهری که باالی 10 
میلیون شهرنشین را در خود جای داده که درصد 
باالیی از این جمعیت در بافت های فرسوده زندگی 
می کنند. بیش از یک دهه پیش تهران نه راه پس دارد 
و نه راه است که. نه می توان شهر را به جایی دیگر برد 
و ساخت؛ و نه شهروندان ساکن بافت های فرسوده 
به آن اندازه توانایی مالی دارند که بتوانند دست به 
نوسازی خانه های خود بزنند. هرچند که مدیریت 
شهری هم چنان باید برنامه مقاوم سازی را پیگیری 
کند. از همین رو چه تهران و چه دیگر شهرهای کشور 
برای پایداری در برای پیشامدهای آسیب زا راه تازه ای 

را در پیش بگیرند.

سند تاب آوری شهرها
  ،2015 سال  از  پیش  تا  جهان  بزرگ  شهرهای 
مقابله و مدیریت بحران را بر اساس سند هیوگو 
کاهش  و  شهرها  مقاوم سازی  برنامه های  سرفصل 

اثر پیشامدهای آسیب زا پیش می بردند اما اجالس 
مدیریت خطرپذیری شهرها در سندای ژاپن، راه و 
شیوه تازه ای را پیش پای مدیران شهری گذاشت. در 
این اجالس سندی که پس از دوسال پژوهش در ژاپن 
نوشته شده بود]سند سندای نام گرفته است[، برنامه 
تاب آوری شهرها را پیشنهاد داد و پویشی)کمپین( به 
نام آن شکل گرفت که تهران و 30 شهر دیگر به این 

پویش پیوستند. 
سازماندهی  دارد؛  است  سرفصل   10 سند  این 
شناسایی،  محلی؛  دولت های  در  بالیا  تاب آوری 
فعلی  از پیش برنامه خطرپذیری  استفاده  و  درک 
برای  مالی  تقویت ظرفیت  و  آینده  و محتمل در 
تاب آوری در سازمان ها؛ پیگیری مباحث شهرسازی 
تاب آور، صیانت از مباحث زیست محیطی؛ تقویت 
افزایش  و  تاب آوری  برای  سازمانی  ظرفیت سازی 
هم چنین  مقاوم سازی.  و  زیرساخت ها  تاب آوری 
در این سند راهکارهایی درباره تقویت و استفاده 
تاب آوری،  برای  مردم  اجتماعی  ظرفیت های  از 
اطمینان از آمادگی در برابر بالیا و تسریع بازسازی 
و بازیابی بهتر پس از بالیای طبیعی پیشنهاد شده 
است. مدت زمان اجرای تاب آوری در یک  دوره 15ساله 
پیش بینی شده که همه دولت های ملی و محلی عضو  

باید سرفصل های آن را پیاده و اجرایی کنند.

عناصر تاب آوری شهری
پیشامدهای  برابر  در  شهری  تاب آوری 

آسیب زا بر 4 عنصر اصلی استوار است؛
تاب آوری اجتماعی؛ براساس ویژگی های سن، جنس، 
سرمایه  و  اجتماعی اقتصادی  وضع  نژاد،  قومیت، 
مشارکت  افزایش  می شود.  پایه ریزی  اجتماعی 
و  توان مندسازی  اجتماعی،  و  شهری  وابستگی  و 
اجتماعی  گروه های  و  شهروندان  سازگاری پذیری 
آسیب زا  پیشامد های  رخ داد  هنگام  در  بتواند  که 
بازسازی شهر و برگشت پذیری زندگی شهری  به 

بینجامد از اهداف آن به شمار می رود. 
تاب آوری زیرساختی کالبدی: این بخش از تاب آوری 
به توانمندی و کارکرد شهر در هنگام رخ داد بالیای 
طبیعی تاکید دارد و برنامه مقاوم سازی و پایدارسازی 
شهروندان،  اموال  و  دارایی  بناها،  و  ساختمان ها 
سامانه  های حمل ونقل و شبکه های ارتباطی، ظرفیت 
پناهگاهی، زیرساخت  های بهداشتی درمانی و کاهش  
آسیب پذیری این امکانات را پیگیری می کند. تاب آوری 
اقتصادی: پس از رخ داد بالیای طبیعی،  کسب وکار، 
تجارت و هرگونه توانمندی کارکردی اقتصادی باید 
بتواند فعالیت خود را از سر گیرد و ادامه بدهد تا بتواند 

به بازسازی و برگشت پذیری شهر کمک کند. 
تاب آوری مدیریتی سازمانی: سازمان های مدیریتی 
در  هرگونه ای  به  که  و خصوصی  عمومی  دولتی، 
و  اجتماعی  فعالیت های  و  گروه ها  شهر،  مدیریت 
پیشامدهای  هنگام  در  باید  دارند  نقش  اقتصادی 
آسیب زا و پس از آن تاب آوری الزم را داشته باشند و 
در کم ترین زمان پس از رخ داد؛ در نقش های مدیریتی 

خود و ارایه خدمات الزم انجام خدمت کنند.
شهرهای بزرگ جهان که بتوانند این برنامه ها را برای 
رویارویی با پیشامد های آسیب زای طبیعی به انجام 
برسانند و زمینه بازیابی و بازگشت پذیری شهرها به 
وضعیت پیش از آن یا ساختن زندگی شهری بهتر از 
آن فراهم کنند، شهرهای تاب آور خوانده می شوند. 
شهر تهران و بسیاری از شهرهای کشور کنار حادثه 
نشسته اند و روشن نیست کی و کجا، حادثه آن ها را 
دچار کند. با این همه شهرهایی که برنامه تاب آوری 
را دردستور کار خود گذاشته اند پس از گذراندن 
یک دوره 15 ساله، این آسودگی را می یابند که هر 
حادثه ای را با کمترین آسیب پشت سر بگذارند؛ بدون 

آن که زندگی شهری از حرکت بایستد.                                
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جانمایی دوباره بیمارستان ها 
الزمه باال بردن تاب آوری پایتخت است

مشاور عالی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران :

بررسی میزان تاب آوری بیمارستان ها با توجه به سه شاخصه انجام می شود. نخست آن که بیمارستان در برابر حوادث چقدر دچار مشکل شده و 
تخریب می شود که این موضوع به میزان آسیب پذیری یا مقاومت سازه بیمارستان بازمی گردد. هر چقدر سازه مقاومتر باشد در همه زمینه ها کمتر 
دچار مشکل می شود و اگر کامال مقاوم باشد دیگر وارد فاز بحران نخواهد شد. نکته دوم این است که مرکز درمانی در زمان رخ دادن حادثه یا بحران 
چقدر می تواند ظرفیت خود را باال ببرد و برای تحمل فشاری که وارد می شود چقدر می تواند ظرفیت مازاد ایجاد کند. به عنوان نمونه اگر زلزله بیاید 
بخشی از بیمارستان دچار آسیب می شود یا حجم مراجعه کننده به بیمارستان افزایش می یابد. باید دید بیمارستان چقدر می تواند در چنین شرایطی 
ظرفیت خدمات دهی را باال ببرد یا برای ایجاد بیمارستان صحرایی در بیرون از فضای بیمارستان چقدر آمادگی دارد. نکته سوم این است که بعد از 
آسیب دیدن چقدر زمان و هزینه باید صرف شود تا بیمارستان به حالت پیشین باز گردد. برای نمونه ممکن است یک بیمارستان ظرف مدت یک هفته 

و یک بیمارستان ظرف مدت یک ماه به حالت اولیه بازگردد. 

عباس استادتقی زاده، مشاور عالی سازمان پیشگیری 
و مدیریت بحران شهر تهران می گوید از این سه 

شاخصه میزان تاب آوری شبکه درمانی کشور، تنها 
مورد میزان آسیب پذیری تا کنون بررسی شده است 

که در واقع شامل مرحله اول تاب آوری است.
به گفته او در مورد بخش دوم یعنی آمادگی مقابله 
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و  مانورها  آموزش ها،  شامل  بیشتر  که  بحران  با 
او  است.  انجام  حال  در  کارهایی  است،  تمرین ها 
می افزاید: »هنوز گزارش جامعی از میزان آمادگی 
بیمارستان ها نداریم. هر چند می دانیم که دانشگاه ها 
و وزارت بهداشت در این زمینه به شدت در حال کار 

هستند.« 
 او با اشاره به این که در کشور ما هنوز به موضوع 
تاب آوری چندان توجه ای نشده است و این موضوع 
هنوز شکل واضح و روشنی پیدا نکرده است تاکید 
می کند: »الزم است بیشتر در این زمنیه توجه و کار 
کنیم تا بتوانیم بیمارستان های تاب آور داشته باشیم. 
البته روند فعالیت های که در این چند سال گذشته 
در حوزه بهداشت و درمان انجام شده است نشان 
می دهد این روند رو به رشد است اما هنوز تا ایده آل ها 

فاصله دارد.«
بیمارستان های  تاب آوری  میزان  استادتقی زاده 
و  حوادث  برابر  در  موجود  شرایط  با  را  کشور 
بحران ها وابسته به حجم فشاری که به شبکه درمان 
می داند:  می دهد،  رخ  که  داستانی  و  واردمی شود 
»نخست باید دید هنگامی که از حادثه یا بحران 
ما  و  چیست  دقیقا  منظورمان  می گوییم  سخن 
درگیر چه ماجرایی هستیم. به عنوان نمونه شرایط 
در حادثه ای مانند پالسکو متفاوت از زمانی است که 
با یک اپیدمی مواجه می شویم. همان طور که شیوه 
مواجهه ما با زلزله یا حمله تروریستی متفاوت است. 
 من فکر می کنم برای مقابله با حوادث سطح دو 
یعنی حوادثی با شدت متوسط رو به باال، وضعیت ما 

خوب است.«  
حوادث و بحران ها با توجه به وسعت و نتایجی که 
به بارمی آورند در سه سطح حوادث محلی، حوادث 
تقسیم بندی  ملی  حوادث  و  شهری  یا  منطقه ای 
می شوند. برای نمونه اگر در شهر تهران حادثه ای 
رخ دهد که یک یا چند منطقه را درگیر کند حادثه 
سطح دو یا منطقه ای رخ داده است و امکانات داخل 
شهر پاسخگوی نیازها است اما اگر زلزله بیاید، این 
حادثه در سطح ملی رده بندی می شود و نیاز است 
همه استان های کشور برای کمک به نظام بهداشت و 

درمان وارد عمل شوند. 
و  بهداشت  شبکه  است  معتقد  استادتقی زاده 
و  منطقه ای  حوادث  با  مقابله  برای  کشور  درمان 
محلی آمادگی های الزم را دارد اما برای حوادث با 
سطوح باالتر که کمی سنگین تر می شود باید حتما 
برنامه ریزی شود. او مهم ترین برنامه ریزی در این 

مقاوم سازی سازه های  نخست  در درجه  را  زمینه 
بیمارستانی می داند که نیازمند توجه ویژه است.

مقاوم سازی شبکه بهداشت و درمان کشور نیازمند 
یک سری  و  کوتاه مدت  فعالیت های  یک سری 
مهم ترین  از  یکی  است.  بلندمدت  فعالیت های 
کارکنان  دانش  افزایش  کوتاه مدت  فعالیت های 
بهداشت و درمان است چرا که هم درک این افراد 
از  خطر و هم اقدامات و تصمیمات آن ها در زمان 
بحران نقش بسیار کلیدی و مهمی ایفا می کند. این 
که این افراد بتوانند به سرعت عمل کنند و به شکل 
مناسب جوابگو باشند بخشی از تاب آوری یا مقاومت 
شبکه را باال می برد. به گفته این مدرس دانشگاه 
علوم پزشکی تهران»مطالعات نشان داده است که 
یکی از سریع ترین و اثربخش ترین راه های افزایش 

تاب آوری همین مسأله آموزش است.«
برنامه ریزی های  »در  می کند:  تاکید  هم چنین  او 
کوتاه مدت و میان مدت آن چیزی که می تواند خیلی 
کمک کننده باشد موضوع مقاوم سازی غیرسازه ای 
آماده نگه داشتن همین شبکه های  ایجاد و  مانند 
اقداماتی است که ربطی  آتش نشانی است. این ها 
به سازه ندارد تجهیزات و شبکه های مختلفی که 
در بیمارستان ها قرار دارند از تخت ها و ترالی ها تا 
لوله های آب، گاز، لوله های گازهای طبی و سیم کشی 
بسیار مهم هستند چرا که ایمن سازی آن ها می تواند 

در میان مدت میزان مقاوت ساختمان را باال ببرد.«
چه  آن  نهایت  »در  می دهد:  ادامه  استادتقی زاده 
بلندمدت  برنامه  یک  گیرد  قرار  توجه  مورد  باید 
مقاوم سازی است. برای نمونه با یک برنامه ریزی 10 
ساله می توانیم بیمارستان های تهران یا حتی سراسر 

کشور را از نظر سازه ای مقاوم کنیم.«
آمادگی شبکه  و  تاب آوری  در  تنها مشکل  او  اما 
بهداشت و درمان شهر تهران برای مقابله با بحران ها 
را مقاومت سازه ای و غیر سازه ای نمی داند. مشاور 
عالی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران 
یکی از مشکالت شبکه بهداشت و درمان کالن شهر 
عنوان  بیمارستان ها  نامناسب  توزیع  را   تهران 
بخش  در  تهران  بیمارستان های  »بیشتر  می کند: 
مرکزی شهر آن هم به صورت توزیع شمال _جنوب 
قراردارند. اگر نگاه کنید در منطقه غرب و شرق 
 تهران کمتر بیمارستان داریم. این توزیع مناسبی 
بیمارستان های  جابه جایی  یا  بازسازی  و   نیست 
تهران باید همراه با یک جانمایی دوباره برای توزیع 

مناسب آن ها باشد.«                                                  

در برنامه ریزی های کوتاه مدت و 
میان مدت آن چیزی که می تواند خیلی 
کمک کننده باشد موضوع مقاوم سازی 

غیرسازه ای مانند ایجاد و آماده 
نگه داشتن همین شبکه های آتش نشانی 
است. این ها اقداماتی است که ربطی 
به سازه ندارد تجهیزات و شبکه های 

مختلفی که در بیمارستان ها قرار دارند 
از تخت ها و ترالی ها تا لوله های آب، 

گاز، لوله های گازهای طبی و سیم کشی 
بسیار مهم هستند چرا که ایمن سازی 
آن ها می تواند در میان مدت میزان 

مقاوت ساختمان را باال ببرد
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توجه به ایمن سازی شهرهای کشور در برابر حوادث 
و سوانح غیرمترقبه، افزایش کارایی مدیریت شهری 
در سراسر کشور برای کاهش اثرات بالیای طبیعی و 
بهبودبخشیدن روش های مدیریت شهری و مدیریت 
فناوری های موجود به ویژه در رابطه با ایمن سازی 
خدمات، تاسیسات و ساختمان های شهر مهم ترین 
به عنوان  باید  است  معتقد  او  که  است  مواردی 
راهبردی عمومی در برابر بالیای طبیعی در پیش 

گرفته شود.

 بیمارستان ایمن   
»بیمارستان ایمن یک ضمانت جمعی و یک اقدام 
و  با حوادث  رویارویی  در  آسیب  کاهش  در  موثر 
ادامه  و  می گوید  را  این  آقاجانی  است«  بحران ها 
می دهد: »بیمارستان ایمن مکانی است که پس از بروز 
حادثه حجم باالی بیماران و مصدومان را می پذیرد 
و به درمان آن ها می پردازد. بنابراین این مکان باید 
دارای بیشترین ایمنی باشد و شبکه های آب، برق و 
ارتباطی آن حتی پس از حادثه برقرار باشد تا بتواند 

در صورت وقوع بحران سرپا ایستاده، به فعالیت موثر 
خود ادامه دهد.«

مراکز اصلی سالمت در زمان وقوع حوادث طبیعی 
بیشترین اهمیت را دارد چرا که حافظ خط زندگی در 
زمان بحران ها است. ثابت شده است که آماده سازی 
در  به ویژه  دارد  پی  در  خوبی  نتایج  بیمارستان ها 
مواقعی که امکانات درمانی در برابر حوادث مقاومت  
می کنند و ارایه خدمات به مردم را به شکل مطلوب 

ادامه می دهد.

 ساخت بیمارستان ایمن تنها 4 درصد بر مبلغ کل ساخت می افزاید
معاون درمان وزارت بهداشت:

در طول دهه گذشته 600 هزار نفر در کشورهای در حال توسعه بر اثر بالیای طبیعی جان باخته اند و در ایران نیز ساالنه 2900 نفر قربانی این حوادث 
می شوند. همین ارقام کافی است تا به اهمیت کاهش اثرات بالیای طبیعی توجه داشته باشیم. محمدحاجی آقاجانی، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی پیشگیری و کاهش اثرات بالیای طبیعی را مانند دیگر فعالیت های پیشگیرانه در راستای توسعه اجتماعی و اقتصادی پایدار می داند و 

معتقد است مدیریت بالیای طبیعی و حوادث غیرمترقبه باید بر مبنای یک راهبرد کشوری و بر پایه یک روش علمی استوار باشد.
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معاون درمان وزارت بهداشت می گوید: »به همین 
دلیل ایمن سازی بیمارستان ها در زمان وقوع بحران 

از مهم ترین اهداف وزارت بهداشت است.«
 به گفته آقاجانی نخستین قدم ایمن سازی، ساخت 
بیمارستان با ساختاری ایمن در مکانی است که از نظر 
جغرافیایی ایمن باشد. دومین قدم نیز ایجاد آمادگی 
و توانمندی در کارکنان بهداشتی درمانی برای حفظ 
عملکرد حیاتی بیمارستان در زمان وقوع بحران است.

ویژگی های یک بیمارستان ایمن، این است که بتواند 
با ایمن سازی مولفه های ساختاری بیمارستان از جان 
بیماران و کارکنان بهداشتی حفاظت کند؛ امکانات 
بهداشت و درمانی را برای ادامه عملکرد بیمارستان 
پس از وقوع حادثه حفظ کند و ظرفیت های مدیریت 
اورژانس را در کارکنان و موسسات وابسته افزایش 
 6 باید  ایمن  بیمارستان های  ایجاد  »برای  دهد: 
عملکرد اساسی بررسی میزان ایمنی بیمارستان، 
طراحی و ساخت بیمارستان ایمن، اجرای مشیها 
و برنامه های الزم برای بیمارستان ایمن، حفاظت 
از تجهیزات، داروهای و منابع، آموزش و حفاظت 
از کارکنان سالمت در فوریت ها و برنامه ریزی برای 
بهترین پاسخگویی در موارد اورژانس را مدنظر قرار 

داد.« 
آقاجانی آموزش به ارایه دهندگان خدمات پزشکی 
را یک گام اساسی در ایمن سازی تسهیالت پزشکی 
می داند. برنامه آموزشی که به وسیله سازمان بهداشت 
جهانی و مراکز آمادگی در حوادث غیرمترقبه در آسیا 
با عنوان مدیریت حوادث چند خطره ارایه می شود 
دارای دو مولفه اصلی موارد ساختاری و موارد غیر 

ساختاری است.
موارد ساختاری شامل مولفه هایی است که موجب 
برپا شدن ساختمان می شود و موارد غیرساختاری 

محتوای بیشتری نسبت به ساختمان دارد.
معاون درمان وزارت بهداشت تاکید می کند ساخت 
بیمارستان ایمن در زمان بروز حوادث کار بسیار 
پرخرجی نیست: »برآورد شده است که هزینه ساخت 
بیمارستان مقاوم در برابر زمین لرزه و پدیده های جوی 

تنها 4 درصد به کل مبلغ ساخت وساز می افزاید.«

اقدامات وزارت بهداشت برای ایمن سازی 
مراکز درمانی

راه اندازی مراکز هدایت عملیات بحران )EOC( در 
وزارت بهداشت یکی از اقدامات این وزارتخانه برای 
مراکز هدایت  است.  بالیای طبیعی  اثرات  کاهش 

عملیات بحران موظف به یکپارچه سازی آمار مربوط 
به حوادث غیرمترقبه، مدیریت و پردازش اطالعات، 
یکپارچه سازی آمار و اطالعات بحران، دریافت اطالع 
سریع مشکالت احتمالی و کاستی ها از ادارات مربوطه، 
ارسال آمار با سرعت بیشتر به سازمان مدیریت بحران، 
کاهش احتمال خطا در اطالعات، کاهش موازی کاری 
در ادارات مربوطه و ایجاد دسترسی آسان به مجموعه 

آمار برای مخاطبان هستند. 
مراکز  ایمن سازی  برای  وزارتخانه  این  هم چنین 
درمانی و بیمارستان های کشور برنامه هایی را در قالب 
»پانل مدیریت اطالعات ارزیابی ایمنی بیمارستانی 
برای حوادث و بالیا« )FHSI( تدوین و آماده کرده 

است.
آقاجانی می گوید: »معاونت درمان وزارت بهداشت 
نیز بر اساس پانل)FHSI( بر رعایت استانداردهای 
ایمنی سازه ای در 120 بخش اورژانس ریفرال در 
حال ساخت و 325 بخش اورژانس در حال بازسازی 

نظارت می کند.«
تدوین و ابالغ  فهرست )چکلیست( ایمنی غیرسازه ای 
و  ابالغ  تدوین،  کشور،  سراسر  بیمارستان های  به 
در  پاسخ  عملیات  کشوری  دستورالعمل  اجرای 
و  بازسازی  کشور،  سراسر  بیمارستان ها  در  بالیا  

استانداردسازی فضای اقامت و بستری بیماران در 
574 بیمارستان کشور، تدوین مجموعه کتاب های 
»استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن« و 
نظارت شرکت های کنترل کیفیت بر ایمنی تجهیزات 
و ساخت از مرحله تولید تا نصب و راه اندازی و صدور 
گواهینامه از دیگر اقدامات این معاونت برای کاهش 

اثرات بالیای طبیعی و حوادث غیرمترقبه است.

خطرپذیری  کاهش  برای  سندای  چارچوب 
بالیا

کاهش  راهبرد  مهم ترین  سندای،  چارچوب 
سال  از  ملل متحد  سازمان  بالیای  خطرپذیری 
2015 تا سال 2030 است. کنفرانس سندای در 
شهری به همین نام در ژاپن برگزار شد، سند پایانی 
آثار حوادث  کاهش  برای  چارچوبی  به عنوان  آن 
این  است.  شده  فراهم  کشورها  آسیب پذیری  و 
کنفرانس در واقع خواستار ایجاد تضمینی است که 
همه مردم هر جایی که هستند در سایه امنیت و رفاه 
به زندگی خود ادامه دهند. هم چنین سند پایانی 
این کنفرانس که با نام چارچوب سندای شناخته 
می شود برتمام برنامه ریزی ها و تعامالت کشورها 
در حوزه کاهش خطرپذیری بالیا در مدت 15 سال 
تأثیرگذار خواهد بود. ایران نیز سعی دارد با سرلوحه 
قراردادن این چارچوب از بار حوادث و اثرات بالیا 

در کشور بکاهد .
در این سند بر ضرورت درک بهتر خطرپذیری سوانح 
یعنی  قرارگیری  معرض  در  شامل  ابعاد  همه  در 
مواجهه، آسیب پذیری و ویژگی های مخاطره تاکید 

شده است. 
 تقویت حاکمیت و مجامع ملی در برابر خطرپذیری 
سوانح، به رسمیت شناختن ذی نفعان و نقش آن ها و 
پاسخگویی و مسؤولیت پذیری مدیریت خطرپذیری 
سوانح و آمادگی برای ساخت بهتر از گذشته از اهداف 

دیگر این سند است.
به گفته آقاجانی برنامه های در دست اقدام ایران با 
توجه به این چارچوب شامل بسیج سرمایه گذاری 
خطر  ایجاد  از  جلوگیری  برای  خطر  به  حساس 
بهداشتی،  زیرساخت  های  برگشت پذیری  جدید، 
میراث فرهنگی و دیگر اماکن، تقویت همکاری های 
و  برنامه ها  تدوین  جهانی،  مشارکت  و  بین المللی 
به وسیله  خطرپذیری  از  آگاه  سیاستگذاری های 
اهداکنندگان کمک و دیگر برنامه ها از جمله حمایت 

مالی و وام از سوی موسسات مالی بین المللی است.    

معاونت درمان وزارت بهداشت نیز 
بر اساس پانل)FHSI( بر رعایت 

استانداردهای ایمنی سازه ای در 120 
بخش اورژانس ریفرال در حال ساخت 
و 325 بخش اورژانس در حال بازسازی 

نظارت می کند
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تاب آوری چیست؟
تاب آوری ظرفیتی است که یک جامعه یا سازمان در 
صورت مواجه با حادثه یا بحران می تواند فشار و عوارض 
ناشی از حادثه را جذب و تحمل کند بدون آن که از 
عملکرد اصلی اش باز بماند و دوباره به شرایط اولیه اش 
بازگردد. حد تاب آوری سازمان ها یا جوامع می تواند 
در برابر حوادث گوناگون، متفاوت باشد. برای نمونه 
در صورت وقوع یک زلزله یک بیمارستان ممکن است 
مقداری از فشار را دریافت و تحمل کند بدون آن که 
ساختمانش هیچ تغییری کند. اما همان بیمارستان 
در یک حادثه زلزله دیگر با درجه ای متفاوت ممکن 
است آسیب ببیند اما کماکان عملکردش را حفظ کند. 
بیمارستان در یک زلزله شدیدتر دیگر ممکن است 
به اندازه ای دچار آسیب شود که فیزیک بیمارستان 
مواردی  چنین  در  شود.  خارج  کارکرد  از  کامال 
بیمارستان  باید تمهیداتی اندیشیده باشد که بتواند 
به عملکردش ادامه دهد مانند این که در فضای بیرون 
از بیمارستان یک بیمارستان صحرایی ایجاد کنند 

مانند اتفاقی که در بم افتاد. 
اردالن معتقد است: »مطلوب آن است که هر کدام از 
بیمارستان های ما حد تاب آوری اولیه یعنی ظرفیت 
جذب فشار یا مشکل را آنقدر باال ببرند که اصال 
تخریب نشوند و اگر خدای ناکرده آسیب فیزیکی 
برای  دهند.  ادامه  عملکردشان  به  بتوانند  دیدند 

اثر طوفان  بیمارستان در  نمونه ممکن است یک 
دچار قطع برق شود. قدم اول این است که شبکه 
تاسیساتی و سیمکشی برق بیمارستان آن قدر خوب 
و درست و استاندارد باشد که در اثر طوفان آسیب 
نبیند اما اگر آسیب دید و برق قطع شد بیمارستان 
براساس دستورالعمل هایی )پروتکل های( که وجود 
دارد ژنراتورهای اضطراری داشته باشد که به شکل 
خودکار پس از چند ثانیه برق را وارد مدار کند. به این 

می گویند تاب آوری.«
 تاب آوری به دو شکل و در دو زمان سنجیده می شود. 
نخست پیش از وقوع حادثه و دوم پس از وقوع حادثه.  
مدیر گروه سالمت در حوادث و بالیای دانشگاه علوم 
پزشکی تهران با اشاره به حادثه پالسکو می گوید: 
» پیش از وقوع حادثه می توان رفت و یک ساختمان را 
از نظر تاب آوری بررسی کرد؛ برای نمونه پیش از این که 
پالسکو دچار حادثه شود، می شد رفت و تاب آوریش را 
سنجید. یعنی سنجید و پیش بینی کرد اگر حادثه ای 
اتفاق بیافتد چقدر احتمال دارد این ساختمان دچار 
آتش سوزی شود و چند نفر ممکن است آسیب ببینند 
و با چه سرعتی می توان آتش را خاموش کرد. زمان 
دوم بعد از وقوع حادثه است که دیگر می توان دید که 
چقدر پیش بینی های درست بوده است. حاال برای 
هر کدام از بیمارستان هایی که در سطح شهر تهران 
و کشور وجود دارد ما در موقعیت قبل از حادثه قرار 

داریم و با ابزاری به نام اف اچ اس آی میزان آمادگی 
عملکردی، ایمنی سازه ای و ایمنی غیرسازه ای این 
بیمارستان ها را برآورد می کنیم. این که چقدر این 

برآورد درست است بعد از حادثه می توان دید.« 
از  پیش  سنجش  »روش های  می افزاید:  اردالن 
حادثه و بعد از حادثه متفاوت است. پیش از حادثه 
میزان تاب آوری را با استفاده از یک فهرست کنترل 
)چک لیست( می سنجیم. اما بعد از حادثه  با توجه به 
شواهد موجود میزان تخریب و این که آن واحد چقدر 
می تواند به کارکردش ادامه دهد می سنجیم. در یک 
بیمارستان یا واحد بهداشتی هم همین گونه است. 
مهم این است که تاب آوری شامل چه مولفه هایی 
که  دارد  بستگی  این  به  نیز  مولفه ها  این  و  است 
تاب آوری کجا را بسنجید. در تعیین حد تاب آوری 
اقتصادی،  مدیریتی،  مانند  مختلفی  مولفه های 
فیزیکی،  و  زیرساختی  زیست محیطی،  اجتماعی، 
سازه ای و غیرسازه ای مطرح است. برای نمونه در 
حادثه پالسکو حریق و ریزش آوار بحث ثانویه بود. 
پالسکو نشان دهنده بیماری های مزمن اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصادی است. در واقع ترکیب این ها 
باعث شد کسی به هشدارهای آتش نشانی و شهرداری 
توجه نکند. قوانین محکمی وجود نداشته باشد که 
آن هشدارها را عملیاتی کند و مجموع این ها باعث 
شد با حادثه ای مواجه شویم که شاید ایمن کردن آن 

میانگین حد  تاب آوری بیمارستان های ایران 43 درصد است
علی اردالن رییس دفتر مدیریت خطر بالیای وزارت بهداشت:  

سنجش 421 بیمارستان از 900 بیمارستان ایران در سال 2015 نشان می دهد میانگین حد تاب آوری بیمارستان های کشور 43 درصد است. این سنجش 
با استفاده از ابزاری به نام اف اچ اس آی )FHSI ( انجام شده است. این ابزار با بررسی موارد مختلف میزان آمادگی عملکردی، ایمنی  سازه ای و ایمنی 
غیرسازه ای بیمارستان ها حد تاب آوری آن ها را مشخص می کند. اکنون ابزار اف اچ اس آی بخشی از شاخص های اعتباربخشی بیمارستان ها را شامل 
می شود. استفاده از این ابزار برای سنجش تاب آوری بیمارستان ها در ایران از سال 2012 شروع شده است. به گفته علی اردالن، مشاور معاون وزیر و رییس 
دفتر مدیریت خطر بالیای وزارت بهداشت در سال 2012 از 900 بیمارستان کشور 224 بیمارستان در این طرح مشارکت کردند که میانگین تاب آوری 
این بیمارستان ها 34درصد محاسبه شد. بررسی های سه سال بعد در سال 2015 نشان داد که با وجود افزایش تعداد بیمارستان های مورد بررسی به 421 
بیمارستان، میانگین تاب آوری بیمارستان های مورد بررسی به  43درصد افزایش یافته است. او این افزایش 9درصدی را نشانه خوبی می داند هر چند 
هنوز بیانگر فاصله زیاد بیمارستان های کشور تا حد مطلوب تاب آوری است: »اما نشاندهنده این است که در این سال ها در این زمینه کار شده است.« 
امسال نیز بیمارستان های کشور از نظر موارد مختلف تاب آوری بررسی می شوند و  دفتر مدیریت خطر بالیای وزارت بهداشت منتظر تکمیل اطالعات و 

نتایج آن است.

مقاوم سازی سازه بیمارستان؛ گران تر از ساخت بیمارستان 
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ساختمان )و نه ساخت مجدد( با تجهیزات آتش نشانی 
و ترمیم تجهیزات برقی )با توجه به این که اتصال برق را 
دلیل این حادثه عنوان کرده اند( آمادگی عملکردی، 
گذاشتن مانورهای مختلف آموزشی برای آدم هایی 
که آنجا فعال بودند، هزینه اش بسیار بسیار کمتر از 

ساخت یک پالسکوی جدید است.«
او تاکید می کند: »درست است این ساختمان قرار 
است تا دو سال دیگر ساخته شود اما عالوه بر کسانی 
 که جان خود را در اثر این حادثه از دست داده اند،

4 هزار نفری که در این ساختمان مشغول به کار بودند 
در این دو سال صدمات روحی و روانی، اجتماعی و 
اقتصادی را متحمل خواهند شد. از سوی دیگر این 
اتفاق تمام خانواده وابسته به این افراد را هم متاثر 
خواهد کرد و در نتیجه به جمعیتی که شاید بیش از 

20 هزار نفر بشوند، آسیب می رسد.«

رویکرد تمام مخاطرات کانون توجه مدیریت 
بحران 

مدیر گروه سالمت در حوادث و بالیای دانشگاه علوم 
پزشکی تهران اخبار دو ماه گذشته را مروری می کند: 
»قطاری که از ریل خارج شد، هجوم ریزگردها، سیل 
در چند استان کشور، چندین آتش سوزی بزرگ و 

زلزله هم که پای ثابت حوادث در ایران است.«
او می گوید: »شواهد دقیقی نداریم اما می گویند از 

41 بالی طبیعی 37 بال در ایران اتفاق می افتد. البته 
ممکن است بسیاری از این ها خیلی بزرگ نباشند 
و پدیده های فیزیکی باشید که به طور طبیعی رخ 
است.  مشخص  کشور  اولویت های  اما  می دهند. 
در مخاطرات زمین شناختی زلزله، در مخاطرات 
رانش  ریزگردها،  خشکسالی،  سیل،  آب وهوایی 
زمین و طوفان های حاره ای و در مورد مخاطرات 
ترافیکی، حوادث  و  انسان ساخت حوادث جاده ای 
هوایی، حوادث قطار، حوادث صنعتی، آتش سوزی ها 
و نشت مواد سمی در اولویت قرار دارند. البته گاهی 
اوقات هم چند حادثه با هم ترکیب می شوند مانند 
وقتی که یک تصادف جادهای برای خودرویی رخ 
می دهد که حامل موادی مانند گاز کلر یا بنزین بوده 

است.«
در بحث مدیریت بحران، رویکرد تمام مخاطرات 
وجود دارد. رویکرد تمام مخاطرات یعنی کاری کنیم 
که گذشته از این که نوع مخاطره چیست تاب آور 
باشیم. چرا که شواهد مطالعاتی نشان می دهد 85 
درصد مدیریت حوادث و بالیا گذشته از این که چه 
نوعی باشد، شبیه به هم است. 10 درصد وابسته به 
خصوصیات خود مخاطره است و 5 درصد وابسته به 

برخی متغییرها مانند زمان و مکان است. 
اردالن می گوید: »بنابراین هنگامی که برای بحث های 
مدیریت بحران برنامه ریزی می کنیم اول رویکرد تمام 

که  کاری  نخستین  می کنیم.  لحاظ  را  مخاطرات 
می کنیم میزان خطر را بررسی می کنیم که آن هم 
بر اساس تمام مخاطرات است. یعنی سعی می کنیم 
متغیرهایی را در نظر بگیریم که به درد تمام مخاطرات 
بخورد. برای نمونه اگر ستاد فرماندهی مخاطره یا یک 
مجمع برای هماهنگی ایجاد می شود، مهم نیست 
مخاطره چیست باید به درد همه نوع خطری بخورد. 
اما در ادامه رویکرد تمام مخاطرات، ما باید برنامه های 
اقتضایی برای هر مخاطره هم به شکل جداگانه داشته 
باشیم و طبیعتا اولویت بندی می شود؛ برای نمونه 
برای زلزله، سیل، ریزگردها، آتش سوزی، انفجارها، 

سقوط هواپیما، خروج قطار از ریل و مانند این ها.« 

برنامه ملی عملیات پاسخ 
 )EOP(ای اُپی یا  پاسخ«  عملیات  ملی  »برنامه 
برنامه ای است که وزارت بهداشت برای رویکرد تمام 
مخاطرات تدوین کرده است.  این برنامه می گوید که 
پیش از هر چیز باید چه کارهایی را انجام داد. بعد 
نمونه می آورد که اگر اتفاقی افتاد، مانند زلزله، انفجار، 

حمله شیمیایی، سیل و ... چه باید کرد. 
»مراکز هدایت عملیات بحران« یا ای اُسی )EOC( نیز 
برای همین منظور به وسیله وزارت بهداشت راه اندازی 
شده اند. مرکز هدایت عملیات بحران فضایی است که 
امکانات ارتباطی دارد. 24ساعته در 7 روز هفته برای 
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همه چیز از آتش تا سیل و زلزله یا اپیدمی بیماری 
فعال است. این همان رویکرد تمام مخاطرات است.

است  »طبیعی  می گوید:  زمینه  این  در  اردالن 
دستورالعمل هایی که برای سیل یا سرمای شدید 
داریم با دستورالعمل های وقوع زلزله متفاوت است 
اما زیر ساخت کلی که می چینیم، آن فضا و کارکنان، 

شبکه های ارتباطی و بیسیم همه یکسان است.«

نقش عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
در مدیریت بحران

باید  می شود  تاب آوری  از  صحبت  که  هنگامی 
مجموعه ای از عوامل را در نظر گرفت. برای نمونه 
در تاب آوری بیمارستان بحث اقتصادی بسیار مهم 
است چرا که تاب آورکردن بیمارستان هزینه دارد. 
مدیر بیمارستان  باید محاسبه کند که چه مقدار از 
بودجه اش را باید برای این کار کنار بگذارد؟ و باید فکر 
کند که این هزینه برای این بیمارستان به عنوان یک 

بنگاه اقتصادی چقدر سودآوری دارد؟ 
مدیر گروه سالمت در حوادث و بالیا دانشگاه علوم 
یک  می گویند  دنیا  »در  می گوید:  تهران  پزشکی 
دالر سرمایه گذاری در پیشگیری، 7 تا 8 دالر بعد از 
حادثه صرفه جویی می کند. این محاسبات در مورد 
بیمارستان های ایران هنوز انجام نشده است و باید 
ایران همین  انجام شود. یکی از ضعف های ما در 

مطالعات مباحث اقتصادی است.«
مسایل اجتماعی هم بعد دیگری از این ماجرا است 
و نقش بسیار مهمی در حوادث و مدیریت بحران 
بازی می کند. برای نمونه می توان پرسید یک مدیر 
بیمارستان از نظر اجتماعی چقدر در فشار است که 

بیمارستانش را در شرایط ایمن نگهداری کند؟ 
اردالن با اشاره به حادثه ای در زاهدان که یک بیمار 
هنگام جراحی چشم در اثر سقوط چراغ اتاق عمل 
جانش را از دست داد، می افزاید: »این اتفاق در حالی 
رخ داد که هیچ زلزله ای نیامده بود و شرایط کامال 
عادی بود. تصور کنید اگر زلزله بیاید وضعیت این 
بیمارستان چگونه خواهد بود؟ اما همین حاال مدیریت 
فشار  زیر  چقدر  ایمن سازی  برای  بیمارستان  این 
است؟ بعد از این حادثه برای کارکنان بیمارستان چه 
اتفاقی افتاد؟ مسؤول تاسیسات بیمارستان چه شد؟ 
اصال هیچ فشاری از بیرون برای اصالح شرایط این 
بیمارستان وجود دارد؟ باالخره باید یک تقاضایی هم 
از بیرون وجود داشته باشد. بحث درک خطر بسیار 
مهم است. مدیر بیمارستان و کارکنانش چقدر درک 

تهدید چقدر تحریک شان کرده  این  دارند؟  خطر 
است؟ آیا حتما بعد از این که یک نفر فوت کرد، شبکه 
تاسیسات شروع به ایمن سازی می کند یا  بدون وقوع 
حادثه هم این کار را می کند یا حتی بعد از وقوع حادثه 
هم توجهی به ایمن سازی ندارند؟ این ها هیچ کدام 
مربوط به شرایط فیزیکی ساختمان نیست. هنگامی 
که تمام این ها درست بود آن وقت می رسیم به این که 
باید سازه بیمارستان )چیزی که وزن را تحمل می کند 
غیرسازه ای  عوامل  و  ستون(  سقف،  دیوار،  مانند 
)تاسیسات، تجهیزات و دکوراسیون( هم باید محکم 

باشد.این قسمت همان آمادگی عملکردی است.«
 ما داستان های زیادی در دنیا داریم که حادثه ای مانند 
یک زلزله بسیار بزرگ رخ داده که به سازه و غیرسازه 
بیمارستان آسیبی وارد نشده است، اما باعث وحشت 
شده و موجب شده است که مردم از بیمارستان به 
بیرون بگریزند و در اثر همین رفتار تعداد زیادی دچار 
آسیب یا حتی مرگ بشوند. برخورد با این ماجرا اصال 

ربطی به فیزیک سازه و غیرسازه ندارد. 
که  را  مواردی  از  )FHSI(یکی  اف اچ اس آی  ابزار 
می سنجد همین آمادگی عملکرد است. برای نمونه 
دستورالعمل های مدیریت بحران دستوراتی درباره 
تخلیه فوری دارد که ستاد بحران بیمارستان می تواند 
در مواقع لزوم با اتکا بر آن به شکل ایمن و سریع 

بیمارستان را تخلیه کند. 
رییس دفتر مدیریت خطر بالیای وزارت بهداشت 
می گوید: »درست است هنگامی که مدیریت بحران 
پالسکو را می بینیم فکر می کنیم هیچ کس کاری در 
این زمینه نکرده است، اما وقتی شرایط حال حاضر را  
به نسبت زلزله بم می سنجیم می بینیم خیلی هم کار 

انجام شده است.«
قسمت  در  سالمت  نظام  و  بهداشت  وزارت 
نام  به  مداخله ای  برنامه  یک  عملکردی  آمادگی 
اچ دی پی )HDP( یا  »برنامه آمادگی بیمارستان ها«  
کارگاه های  شامل  برنامه  این  می کند.  اجرا  را 
آموزشی است و برگزاری این کارگاه های آموزشی 
از شاخص های اعتباربخشی بیمارستان ها محسوب 
می شود. یعنی هنگامی که می خواهد اعتبار بخشی 
این  آیا  که  می پرسند  بسنجند  را  بیمارستانی 
کارگاه های آموزشی برای کارکنان بیمارستان برگزار 
شده  است یا نه و مسؤوالن بیمارستان باید شواهد 
مربوط به برگزاری کارگاه ها را ارایه کنند. هم چنین 
این  دهد.  تشکیل  بحران  کمیته  باید  بیمارستان 
که بیمارستان مرکز هدایت عملیات بحران دارد یا 

در دنیا می گویند یک دالر 
سرمایه گذاری در پیشگیری، 7 تا 8 دالر 
بعد از حادثه صرفه جویی می کند. این 

محاسبات در مورد بیمارستان های ایران 
هنوز انجام نشده است و باید انجام 
شود. یکی از ضعف های ما در ایران 

همین مطالعات مباحث اقتصادی است
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نه، شبکه ارتباطی جایگزین دارد یا نه، ذخیره آب، 
غذا و دارو دارد یا نه، ذخیره گازهای پزشکی دارد 
یا نه، ژنراتور آماده به کار دارد یا نه و مواردی مانند 
این ها از شاخص های آمادگی عملکرد هستند و در 
اعتباربخشی بیمارستان ها نقش دارند: »این موارد 
همان چیزی است که در سه سال موجب شد حد 
تاب آوری بیمارستان های کشور از 34 درصد به 43 

درصد برسد.«
 او ادامه می دهد: »از قضا در ابعاد سازه ای خیلی اتفاق 
ایمن سازی  نیفتاده، چون گران است.  گسترده ای 
سازه ای خیلی گران است و صرفه با این است که یک 
سازه را از ابتدا بسازید چون در نهایت تنها 4  درصد 
به کل هزینه ساخت افزوده می شود در حالی که 
هنگامی که می خواهید یک بیمارستان آماده را مقاوم 
کنید هزینه اش از ساخت دوباره بیشتر است. از سوی 
دیگر یکی از مشکالت در مقاوم سازی بیمارستان 
این است که شما نمی توانید بیمارستان را تعطیل 
کنید. ما برای بازسازی و مقاوم سازی مدارس به دلیل 
تعطیالتی که وجود دارد مشکل چندانی نداشتیم به 
همین دلیل وضع مقاومت مدارس مان در سال های 
اخیر خیلی بهتر شده است. ولی بیمارستان را یک 
ساعت هم نمی شود تعطیل کرد. اما در بخش آمادگی 
عملکردی و ایمنی غیرسازه ای خیلی می شود مانور 
دارد چون ارزان تر و قابل اجراتر است و اکنون هم 
شاخص هایمان دراین قسمت ها بهتر شده است و 

باعث باالتر رفتن درصد حد تاب آوری شده است.«

خودمان خطر جدید ایجاد می کنیم
اردالن می افزاید: »اما مشکل این جا است که هرچقدر 
هم در این بخش ها کار کنیم، جاهای دیگری هست که 
کار همه را خراب می کنند. برای نمونه ما بیمارستان 
تازه سازی در هریس داشتیم که کمتر از یک سال از 
افتتاحش می گذشت و در زلزله به کل تخریب شد. 
این قابل گذشت نیست. شما هر چقدر هم آموزش 
بدهید، هر چقدر مانور بگذارید و حساس سازی کنید 
وقتی در کوچه 6 متری اجازه ساخت برج می دهید 
و دو طرفش هم خودور پارک می کنید، حتی در 
یک  در  نمی توانند  خودرو  دو  هم  عادی  شرایط 
خیابان دو طرفه تردد کنند، چگونه انتظار دارید زمان 
زلزله معجزه شود؟ تاب آوری احتیاح به زیرساخت 
خوب دارد. چرا در ژاپن زلزله 7 ریشتری می آید 
کسی نمی میرد ولی در کشورهای دیگر با زلزله 6 
ریشتری چند هزار نفر می میرند؟ این طور نیست که 

همه ژاپنی ها چگونگی مواجهه با همه بالیا را از اول 
تا آخر بلد باشند، اما خیال شان راحت است که در 
ساختمانی محکم زندگی می کنند. اما متاسفانه ما در 
ایران با ساخت ساختمان های ناایمن، با ایجاد ترافیک 
غیرقابل تحمل و صدور مجوزهای غیراصولی، خطر 

جدید تولید می کنیم.«
 او برای نمونه به موقعیت بیمارستان شریعتی در 
تهران اشاره می کند که حتی در روزهای عادی هم 
پیدا کردن یک جای پارک برای مراجعه به بیمارستان 
کاری شاق و گاه غیرممکن است. حال تصور کنید 
در شرایط اضطراری مانند زلزله که رفتار افراد هم 
هیجان زده و غیرقابل مدیریت است چطور می توان 
به بیمارستان دسترسی پیدا کرد؟: » تصور کنید 
غیرسازه اش  است،  محکم  بیمارستان  این  سازه 
رفتار  کارکنان هم چگونگی  است همه  ایمن  هم 
در شرایط بحرانی را بلدند و از نگهبان جلوی در تا 

مدیریت بیمارستان می دانند در این شرایط باید چه 
کار کنند. اما وقتی مسیرهای ورودی به بیمارستان 
مسدود یا کند است اصال بیماری نمی تواند به آن جا 
برسد که بتواند خدمات دریافت کند. بنابراین ابعاد 
اقتصادی بخش جدانشدنی   و  اجتماعی  فرهنگی، 

تاب آوری اند.«
اردالن می افزاید: »حادثه پالسکو جامعه را شوکه کرد 
اما شما بروید ببینید چند ایرانی ایمنی خانهشان برای 
مقابله با آتش سوزی تغییرکرده است؟ از سوی دیگر 
نوع ساخت وساز و زیرساخت  های مان جامعه را به 
سمت ناامیدی می برد. برای نمونه خودم در نقشه زمان 
افتتاح همین ساختمان دانشکده بهداشت دانشگاه 
تهران دیدم که پله های اضطراری در نظر گرفته شده 
است. اما االن وجود ندارد. نصب پله اضطراری برای 
چنین ساختمانی اصال هزینه ای ندارد، مسأله بیشتر 
فرهنگی است. مسؤوالن وقت احساس کرده اند حتما 
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اضافه است. احتماال در پالسکو هم همین طور بوده 
است. برای مردم ما کپسول آتش نشانی از موارد اضافه 
است. این داستان هیچ ربطی به فیزیک ساختمان 
ندارد چیزی است که در ذهن و روح افراد وجود دارد 

و درست کردنش بسیار کار می برد.«  

جایگاه بهداشت روانی در مدیریت بحران
به گفته رییس دفتر مدیریت خطر بالیای وزارت 
بهداشت در بحث سالمت و بهداشت روانی در هنگام 
بحران ها و حوادث دو گروه مورد توجه هستند و 
برایشان برنامه در نظر گرفته شده است. یکی جمعیت 

آسیب دیده و دیگری گروه های امدادرسانی.
در کتابی که به این هدف تدوین شده، مشخص شده 
است که برای هر کدام از این گروه ها باید چه کارهایی 
انجام شود. بر اساس دستورالعمل این کتاب گروه های 
بهداشت و سالمت روانی که در این زمینه آموزش 
دیده اند و پیش از این مانورهایی را برای آمادگی 
برگزار کرده اند در ابتدای ورود به منطقه حادثه باید 
غربالگری کنند تا ببینند بازماندگان حادثه در چه 
سطحی از آسیب روانی هستند و متناسب با آن یک 
سری دستورالعمل را اجرا می کنند. این گروه سعی 
می کند با مردم صحبت کند و راهنمایی های الزم که 
بخشی از برنامه است را ارایه کند. اردالن برای نمونه از 
همکاری دفتر سالمت روان وزارت بهداشت، سازمان 
بهزیستی و انجمن روان شانسان در حادثه پالسکو و 
ارایه خدمات سالمت روان برای بازماندگان حادثه و 

گروه های امدادگر مثال می زند.

حادثه خبر نمی کند
حادثه خبر نمی کند و اگر همین حاال بحرانی جدی 
در کمین باشد، چه؟ اگر زلزله معروفی که همه منتظر 
رخ دادنش در تهران هستند امروز رخ بدهد چند 

بیمارستان سرپا می مانند؟ 
رییس دفتر مدیریت خطر بالیای وزارت بهداشت 
می گوید: »حد تاب آوری چیزی بین صفر تا 100 و  
وابسته به داستان حادثه است. این جمله که آیا تهران 
برای زلزله آماده است یا نه، جمله بسیار خطرناکی 
است. این که ما از چه حادثه ای صحبت می کنیم 
بسیار مهم است. آیا داریم راجع به زلزله ای سخن 
جنوب  کیلومتری   20 در  کانونش  که  می گوییم 
تهران است یا در مورد زلزله ای صحبت می کنیم 
که کانونش در زیر منطقه 6 تهران است؟ هر کدام از 
این داستان ها شرایط بسیار متفاوتی ایجاد می کند. 

زمانی که از زلزله 7 ریشتری صحبت می کنیم که 
کانونش هم دقیقا زیر تهران است، یک داستان است و 
زمانی که در مورد زلزله 5 ریشتری صحبت می کنیم 
که کانونش در شمال شرق تهران واقع شده است، 
داستان چیز دیگری است. این ها با هم متفاوت است 

و نتایج متفاوتی به همراه دارد.«
او معتقد است از نظر آموزشی بسیار مهم است که 
مردم را با شرایط مختلفی که ممکن است پیش بیاید 
آشنا کنیم. چون این می تواند ایجاد امیدواری کند. 
اما اگر تنها بخواهیم از زلزله 7 ریشتری که کانونش 
زیر تهران است آن هم با توجه به شبکه لوله کشی گاز 

صحبت کنیم دیگر هیچ جای امیدی نمی ماند.  
اردالن می گوید: »به هر حال تا زمانی که بیمارستان های 
جدید ساخته شوند و مقاوم سازی ها انجام شود بهترین 
راه ایمن کردن بیمارستان های موجود باال بردن آمادگی 
عملکردی و ایمن سازی غیرسازه ای است. اگر اتفاقی 
بیفتد که سازه بیمارستان کامل بریزد بحث دیگری 
است اما در تمام داستان ها این اتفاق نمی افتد. ممکن 
است زلزله 5 ریشتری داشته باشید که سازه کامل نریزد 
ولی غیرسازه آسیب ببیند و آسیب برساند. اگر غیرسازه 
محکم و مقاوم شده باشد به کسی آسیب نمی رساند. 
همانطور که اگر آن چراغ اتاق عمل در زاهدان محکم 
شده بود آن بیمار اکنون زنده بود. االن هم کارهایی 
در حال انجام است و شرایط  نسبت به سال های پیش 
از زلزله بم بسیار متفاوت شده است. پس از زلزله بم 
سازمان مدیریت بحران تشکیل شد و قانون مدیریت 
بحران نوشته شد هرچند اجرایی و عملی کردن این 

قوانین به خوبی دیگر قوانین مان نیست.«
او معتقد است حساسیت مردم ما نسبت به حوادث 
افرادی  گرفت.  آتش  »پالسکو  است:  کم  بالیا  و 
شهید شدند و بیش از 20 هزار نفر تحت تاثیر قرار 
گرفتند. عقل حکم می کرد که پیشگیری می کردیم یا 
دست کم ساختمان بیمه می بود. بیمه کمترین کاری 
است که هر جامعه ای باید بکند. به ویژه درکشوری 
مانند ایران همه باید برای حوادث و بالیا بیمه شوند. 
هر چند بیمه جای پیشگیری را نمی گیرد اما می تواند 
و  روحی  آسیب های  به ویژه  بعدی  آسیب های  از 

اجتماعی پیشگیری کند.«
رییس دفتر مدیریت خطر بالیای وزارت بهداشت از 
پیگری سازمان مدیریت بحران برای اجباری کردن 
بیمه  حوادث و بالیا  برای تمام خانه های ایرانی خبر 
می دهد و رسیدن این قانون پس از چند دهه تالش به 

صحن مجلس را اتفاقی نیک می داند.                                  

حد تاب آوری چیزی بین صفر تا 100 و  
وابسته به داستان حادثه است. این جمله 

که آیا تهران برای زلزله آماده است 
یا نه، جمله بسیار خطرناکی است. این 
که ما از چه حادثه ای صحبت می کنیم 

بسیار مهم است. آیا داریم راجع به 
زلزله ای سخن می گوییم که کانونش 
در 20 کیلومتری جنوب تهران است یا 
در مورد زلزله ای صحبت می کنیم که 
کانونش در زیر منطقه 6 تهران است؟ 

هر کدام از این داستان ها شرایط بسیار 
متفاوتی ایجاد می کند

مشاور عالی تدوین استانداردهای بیمارستان ایمن وزارت بهداشت:
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 تامین امنیت جان بیماران در بحران
 یک مسؤولیت اجتماعی است

مشاور عالی تدوین استانداردهای بیمارستان ایمن وزارت بهداشت:

 هنگام وقوع بحران و حوادث غیرمترقبه بیمارستان ها مراکزی هستند که امنیت شان اهمیتی 
دوچندان دارد. چرا که امکان تخلیه سریع وجود ندارد و بیشتر بیماران در شرایطی نیستند که 
بتوانند پناه بگیرند یا به سرعت خود را در شرایط امن قرار دهند. عالوه بر این که در این شرایط معموال 

حجم مراجعات به بیمارستان چندبرابر شرایط عادی است.  

طــــلوع،  علیـرضـــا 
مشـــاور عـالی تدوین 
استانداردهای بیمارستان 
بهداشت  وزارت  ایمن 
که  »کسی  می گوید: 
اکنون از اتاق عمل بیرون 
بیهوش  و  است  آمده 
است نمی تواند از خودش دفاع کند ولی انتظار دارد 
که کارکنان بیمارستان این کار را برایش انجام دهند. 
بنابراین مسؤولیت اجتماعی ما در این جا چندبرابر 
است. به همین دلیل مولفه های افزایش ایمنی در 
الزامات  عمومی،  الزامات  بر  عالوه  بیمارستان ها 

ویژه ای نیز دارد.«
باشد  بتنی  باید  یا  بیمارستان  سازه  نمونه،  برای 
اگر  یا  باشد  بیشتر  آتش  برابر  در  مقاومتش  تا 
پیچ ومهره ای است باید روکش اپوکسی داشته باشد 
تا مقاومتش در برابر آتش باال برود. عالوه بر این، 

منطقه جغرافیایی و اقلیمی که بیمارستان در آن 
واقع شده است نیز در تعیین الزامات و استانداردها 
تاثیر دارد و در هر منطقه مباحث ایمنی متفاوت 
است. برای نمونه، این که سامانه اطفا حریق خشک 
یا تر است یعنی آب در لوله های آتش نشانی جریان 
دارد یا بعد از اتصال شلنگ آتش نشانی آب در لوله ها 
جاری می شود، بستگی به منطقه دارد: »همان طور 
که یک سری از ظوابط ایمنی عمومی است، یک سری 
از ضوابط و استانداردها هم تابع منطقه است. قطعا 
ضوابط آتش نشانی در تهران با آبادان و مشهد فرق 

می کند.«  
او یکی از نکات ضروری در ساخت یک بیمارستان 
ایمن را تعبیه منطقه ای در میان بیمارستان می داند 
که به نام منطقه حریق مشخص می شود. در این 
منطقه تمام درها و دیوارها به گونه ای تعبیه و ساخته 
مقاومت  آتش  برابر  در  تا چندساعت  که  شده اند 
می کنند و کارکنان بیمارستان در این مدت فرصت 

دارند بیمار را در شرایط ایمن از منطقه خطر، بیرون 
ببرند؛ چرا که امکان ندارد بیماری را که در بخش 
مراقبت های ویژه به ونتیالتور متصل است یا در اتاق 
جراحی در حال جراحی شدن است بتوان به سرعت 
از بیمارستان بیرون برد. یا نمی توان از سامانه اطفا 
بیمارستان استفاده کرد چون  حریق آب پاش در 
مخاطرات خودش را دارد. نمی توان بیمار را به سرعت 
و با برانکارد از پله های فرار بیرون برد. امکان استفاده 
از آسانسور در بحران هایی مانند آتش سوزی یا زلزله 
وجود ندارد؛ امکان فرار از طریق پنجره برای بیماری 
که قدرت حرکت ندارد وجود ندارد. بنابراین منطقه 
حریق را در میان بیمارستان ها تعبیه می کنند. تمام 
راه پله ها و درهای منتهی به منطقه حریق باید به 
شکلی ساخته شوند که فشار هوای مثبت داشته 
باشند و اجازه ندهند دود از راه پله ها باال بیاید یا 
این منطقه امن شود. در راهروهای  از درها وارد 
اگر  تا  شود  گذاشته  حریق  پرده  باید  بیمارستان 
آتش سوزی شد بالفاصله تا فاصله یک ونیم متری 
زمین پایین بیایند و در حالی که افراد می توانند از 
زیر این پرده عبور کنند جلوی انتشار دود را بگیرند. 
این نکته زمانی اهمیت می یابد که بدانیم بیشتر 
علت مرگ در حوادث آتش سوزی  خفگی است نه 

سوختن. 
هنگام طراحی بنای یک بیمارستان باید فاصله دو پله 
فرار را طوری در نظر گرفت که از نصف قطر ساختمان 
بیشتر نباشد. به عبارتی دیگر کسی که در وسط 
ساختمان است باید بتواند در هنگام وقوع حادثه 
به سرعت خود را به اولین پله فرار برساند. بیمارستان 
باید طوری طراحی شده باشد که انتهای هر بخش به 
پله فرار منتهی شود. یعنی اگر آسانسور آتش گرفت 
افراد حاضر در هر بخش بتوانند از سوی دیگر فرار 
کنند. به این ترتیب، امکان فرار برای همه در نظر 
گرفته شده باشد. البته باید طراحی به گونه ای باشد 
که این امکان به شکل روان وجود داشته باشد یعنی 
برای نمونه، پله فرار را نمی توان در انتهای اتاق عمل 
در نظر گرفت. راه فرار باید جایی باشد که همه به 

راحتی به آن دسترسی داشته باشند. 
در زمینه طراحی داخلی هم ضوابط خاصی برای 
تدوین  عالی  مشاور  دارد.  وجود  ایمنی  حفظ 
بهداشت  وزارت  ایمن  بیمارستان  استانداردهای 
می گوید: »تاب آوری در بیمارستان تنها این نیست 
نسوزد.  آتش سوزی  اثر  در  بیمارستان  یک  که 
بسیار  بیمارستان ها  تاب آوری  زمینه  در  اطالعات 
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مرکزی دارند اگر اکسیژن ساز درست طراحی شود 
می توان گفت که هنگام بحران هوای فشرده پزشکی 
هم در کنار آن فراهم می شود و خال نیز تا چند ساعت 
باقی می ماند. اما جایی که حساس و خطرناک است 
اکسیژن  کپسول  که  چرا  است.  اکسیژن  مانیفلد 
135 اتمسفر فشار دارد و نباید به هیچ وجه به زمین 
بیفتد و شیرش بشکند. اگر چنین اتفاقی بیافتد هر 
کپسول اکسیژن مانند راکتی که شلیک شده است 
شتاب دارد و می تواند باعث تخریب دیوار یا انفجار 
شود و درست مانند یک موشک عمل خواهد کرد. 
بنابراین باید کپسول های اکسیژن با زنجیر یا بست به 
دیوار محکم بسته شده باشند تا به هیچ وجه نیفتند 
و حادثه ایجاد نکنند. گازهای بیهوشی هم با وجود 
این که فشار ندارد اما بسیار خطرناک و مضر هستند 
و آزادشدن آن ها در شرایط بحران می تواند سالمت و 
جان کارکنان بیمارستان و بیماران را به خطر اندازد. 
بنابراین این کپسول ها نیز باید در جای خود محکم 

بسته شوند.
ژنراتور: وقوع حوادث غیرمترقبه ای مانند طوفان، 
زلزله یا آتش سوزی می تواند منجر به قطع برق و 
از کار افتادن دستگاه های حیاتی بیمارستان شود. 
بنابراین باید دیزل ژنراتورها به سرعت شروع به کار 
در  اضطراری  برق  مولدهای  یا  یوپی اس ها  کنند. 
بهترین حالت 15 دقیقه می توانند برق بیمارستان 
را تامین کنند بنابراین دیزل ژنراتورها باید ظرف 4 تا 
5 دقیقه بعد از قطع برق فعال شوند و برق را وارد مدار 
کنند. دیزل ژنراتور با گازوییل کار می کند و اگر در اثر 
حادثه یا به هر دلیل دیگری مخزن گازوییل نشتی 
داشته باشد ژنراتور از کار می افتد و برق بیمارستان 
وصل نمی شود. بنابراین در هر بیمارستان دستکم 
باید دو دیزل ژنراتور و منبع گازوییل وجود داشته 

باشد تا بتواند در مواقع بحران برق را تامین کند.
بخش استریل مرکزی:  بخش سی اس آر )CSR( یا 
بخش استریل مرکزی یک بیمارستان باید بتواند در 
زمان بحران به خدمات خودش ادامه دهد. چرا که 
یکی از نیازهای اصلی بیمارستان در زمان بحران 
دسترسی به بسته های عمل جراحی است. در واقع 
در زمان بحران ناگهان نیاز به عمل جراحی و در 
نتیجه بسته های عمل جراحی چند برابر می شود. 
بنابراین نیاز است که بسته های جراحی به سرعت 
در  شوند.  گرفته  به کار  دوباره  و  شده  ضدعفونی 
شرایط بحرانی ممکن است تعدادی بسته های یک 

بار مصرف وجود داشته باشد اما بیشتر ابزار جراحی 
نمی تواند یک بارمصرف باشد. البته برخی کشورهای 
توسعه یافته برای زمان های بحرانی تعدادی بسته 
یک بارمصرف فلزی با جنس های ارزان قیمت را آماده 
دارند که می توان تعدادی جراحی را با آن ها انجام 
داد اما ما نمی توانیم این مقدار هزینه کنیم و چنین 
امکاناتی نداریم  به ویژه که در چنین شرایطی ناگهان 
شمار عمل های روزانه چندبرابر می شود. بنابراین 
برای این که بتوان سرعت عمل را باال برد و بسته های 
عمل ضدعفونی شده را فراهم کرد، باید این قسمت 
را برای شرایط بحرانی مقاوم سازی کرد تا در صورت 
وقوع حادثه بتواند به فعالیتش ادامه  دهد. از سوی 
دیگر اتوکالوها از بخار مرکزی استفاده می کنند که 
ممکن است این بخش در حادثه آسیب ببیند و از کار 
بیفتد بنابراین باید در هر بیمارستان دست کم یک 
اتوکالو مجهز به بخارساز داخلی وجود داشته باشد 
تا در مواقع بحرانی بتواند به سرویس دهی ادامه دهد.  
بخش  دستگاه های  مهم ترین  تصویربرداری: 
و  دیجیتال  رادیولوژی  شامل  تصویربرداری 
سی تی اسکن می شود. سالم ماندن این دو قسمت 
است.  حیاتی  بیمارستان  برای  بحران  زمان  در 
رادیولوژی شامل دو شکل قابل حمل )پرتابل( و 
باید طوری  بیمارستان  این بخش در  ثابت است. 
طراحی شود که رادیولوژی و سی تی اسکن بتوانند 
بعد از حوادثی مانند زلزله خدمات دهی را ادامه دهند 
و از کار نیفتند. بنابراین الزامات سی تی اسکن  چه 
از نظر فنداسیون و چه از نظر تابلو برق و چه از نظر 
اتصال به سقف باید به گونه ای محکم تعبیه شود که 
در اثر حادثه از کار نیفتد و تنظیماتش به هم نریزد. 
رادیولوژی های قابل حمل معموال در بحران ها دچار 
مشکل نمی شوند و چون چرخ دارند می تواند تغییر 
مکان دهند و به کار خود ادامه دهند. دستگاه های 
رادیولوژی متصل به کف هم معموال چندان جابه جا 
نمی شوند و در نتیجه دچار مشکل نمی شوند. اما 
برای دستگاه های رادیولوژی سقفی باید زیرساخت 
بسیار خوبی تعریف شود تا در زمان بحران بتواند 

ارایه خدمات کند.
آزمایشگاه: بدیهی است که در شرایط بحرانی بخش 
آزمایشگاه به امکاناتی مانند پاتولوژی یا ژنتیک نیاز 
چندانی ندارد اما در مقابل به تجهیزات آزمایش های 
بیوشویمی، هماتولوژی و میکروبیولوژی به شدت نیاز 
دارد. البته چون در آزمایشگاه ها دستگاه ها معموال 
کوچک هستند برای کارکردن تنها به برق نیاز دارند 

وسیع و عمومی است و شامل موارد بسیاری می شود. 
برای نمونه در تجهیز بیمارستان ها باید توجه داشت 
که از پرده های قابل اشتعال استفاده نشود. پرده هایی 
که برای بیمارستان در نظر گرفته می شود باید از 
جنسی انتخاب شود که در صورت بروز آتش سوزی 
شعله ور نشود و اگر سوخت از خودش گازهای سمی 

متصاعد نکند.«
برای  باید شبکه های هوشمند  هم  برق  در حوزه 
جلوگیری از اشاعه حریق تعبیه شود. یعنی شبکه 
باشد  شده  طراحی  به گونه ای  ساختمان  مدیریت 
که در صورت وقوع آتش سوزی هواسازها به شکل 
خودکار خاموش شوند تا هوای تازه وارد منطقه آتش 
نشود. فن های تخلیه هوا باید به گونه ای باشند که 
هوای منطقه آتش تخلیه شود نه این که هوای تازه 
به آتش برسد و آن را شعله ورتر کند. آسانسورها باید 
بالفاصله از کار بیفتند. یک سری از درها باز و یک 

سری دیگر بسته شوند. 

حفظ مناطق استراتژیک یک بیمارستان
عمر میانگین بیمارستان های ما بیش از نیم قرن است 
و بسیاری از بیمارستان های ما به دلیل فرسودگی در 
پایان  زلزله خدمت شان  با حوادثی مانند  مواجهه 
می یابد و خودشان نیازمند کمک می شوند. به همین 
دلیل مشاور عالی تدوین استانداردهای بیمارستان 
ایمن وزارت بهداشت از شناسایی نقاط خطرناک 
و راهبردی بیمارستان ها خبر می دهد. نقاطی که 
ایمن سازی و مقاوم سازی آن ها می تواند کمک کند 
بیمارستان در شرایط بحرانی مانند زمان زلزله و پس 

از زلزله بتواند به کار خودش ادامه دهد.
گازهای طبی: گازهای طبی و مراکز نگهداری آن ها 
یکی از نقاط حساس و خطرناک بیمارستان ها را 
شامل می شود. در حوزه گازهای طبی قسمت هایی 
مانند اکسیژن ساز، قسمت هوای فشرده پزشکی، 
وجود  مرکزی  اکسیژن  مانیفلد  و  مرکزی  خالء 
دارد. مانیفلد جایی است که کپسول های 40 و 50 
لیتری گاز کنار هم قرار می گیرند و با یک لوله به 
خط مرکزی بیمارستان متصل هستند و گاز مورد 
نظر مانند اکسیژن،گاز بیهوشی یا گازCO2 را در این 
خط تزریق می کنند. اگر زلزله ای رخ دهد اکسیژنساز 
باید بتواند به تولید اکسیژن ادامه دهد چرا که جریان 
اکسیژن برای بیماری که دراتاق عمل است یا بیماری 
که در آیسییو بستری است حیاتی است نمی شود 
قطع شود. برای بیمارستان هایی که  ونتیالتورهای 
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چندان مشکلی برای ادامه کار بعد از حادثه ندارند 
به شرطی که مسؤوالن بیمارستان شرایط استفاده از 
دستگاه در شرایط بحران را پیش بینی کرده باشند. 
اما  در این بخش به تعدادی آزمایش)تست( نیاز است 
و الزم است این آزمایش ها  به شکل کیت های کلودز 

باشند که بتواند در این شرایط کار کنند. 
اتاق عمل: حساس ترین جای بیمارستان در زمان 
بحران قطعا اتاق های عمل هستند. در اتاق های عمل 
نکته ای که بسیار مهم است این است که اتصال اجزای 
غیرسازه ای بسیار خوب باشد. تا شاهد اتفاقاتی مانند 
آنچه در زاهدان رخ داد نباشیم. هنگامی که در شرایط 
عادی و امن یک چراغ روی بیمار سقوط می کند و 
موجب مرگش می شود نشان دهنده این است که 
اتصاالت درست استفاده نشده است. علیرضا طلوع 
معتقد است در بیشتر بیمارستان های کشور پیش از 
ساخت بیمارستان تمهیدات الزم برای ستون های 
سقفی جراحی و بیهوشی تدارک دیده نشده است: 
»اگر بخواهیم بیمارستان به روز بسازیم برای کار 
گذاشتن یک ستون بیهوشی باید یک ورق آهن 60 
در 60 یا 80در80 زیر و روی سقف کار شود و این دو 
ورقه باید با پیچ به هم محکم متصل شوند و از این 
ورق ها اتصال الزم برای ستون ها و تجهیزات سقفی 

گرفته شود.« 
محل  معموال  انبارها  و  کمدها  انبارها:  و  کمدها 
نگهداری مایحتاج بیمارستان ها هستند و چگونگی 
چینش آن ها و محل نگهداری هر کدام از مواد در 
بخش های مختلف می تواند تاثیر زیادی در حفظ 
ایمنی داشته باشد. بارهای سنگین را باید در طبقات 
پایین تر کمدها گذاشت. در آزمایشگاه مواد شیمیایی 
و خطرناک را هم باید در طبقات پایین نگهداری 
کرد. برای نمونه در آزمایشگاه اسیدسولفوریک و 
مواد شیمیایی خطرناک اشتعال زا، سمی و خورنده 
وجود دارد که باید در جاهای مناسبی انبار شوند 
که در صورت بروز هر نوع بحرانی مانند سیل، زلزله 
و آتش سوزی دچار مشکل نشوند و خودشان باعث 
ایجاد یک حادثه دیگر نشوند. کمدها باید به شکلی 
چیده شوند که در صورت بروز حادثه مانند دومینو 
روی هم نیفتند. بیشتر تجیهزات بیمارستانی از ترالی 
تا تخت دارای ترمز هستند بنابراین مشکلی ندارند 
به شرطی که کاربر آموزش دیده باشد که  در صورت 
استفاده نشدن از وسیله مورد نظر ترمز را فشار دهد و 
چرخ های آن را قفل کند تا در صورت بروز حادثه راه 

نیفتند و صدمه نزنند.                                                               

استاندارد ایمنی و پدافند غیرعامل در بیشتر 
بیمارستان های کشور رعایت نشده است

در گفت وگو با بردیا معطر کارشناس ارشد مهندسی بیمارستان؛

بالیا و حوادث غیرمترقبه شامل دو نوع بالیای طبیعی مانند سیل، زلزله، 
طوفان و بالیای انسان ساخت مانند جنگ، عملیات تروریستی، آتش سوزی 
و... هستند. بر اساس اصول پدافند غیرعامل، مراکز درمانی از مراکز حیاتی 
است که باید در زمان بحران فعال بمانند و به ارایه خدمت ادامه دهند؛ بنابراین 
مهندسان بیمارستان باید در تمامی مراحل از جمله جانمایی بیمارستان تا 
طراحی، ساخت، تجهیز و حتی اداره بیمارستان به مباحث ایمنی و پدافند 
غیرعامل به طور ویژه ای توجه کنند. ]با وجود این که مراکز درمانی طبق 
قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل در جنگ ها مصون از حمله هستند ولی تجربه نشان داده 
است که در بسیاری از جنگ ها به بهانه هدف قراردادن ساختمان مجاور بیمارستان، عمدا بیمارستان 

را مورد هدف قرار داده اند. نمونه آن را می توان در جنگ 33 روزه غزه یا جنگ حلب یافت.[

مکان یابی و جانمایی بیمارستان
بردیا معطر، کارشناس ارشد مهندسی بیمارستان 
که در زمینه پدافند غیرعامل نیز فعال است درباره 
چگونگی طراحی یک بیمارستان ایمن از نظر پدافند 
غیرعامل با اشاره به این که اولین نکته در طراحی 
مراکز درمانی توجه به مکان یابی و جانمایی درست 
متعددی  »شاخص های  گفت:  است  بیمارستان 
در این باره وجود دارد که از آن جمله می توان به 
درمانی،  و  بهداشتی  خدمات  سطح بندی  نظام 

شبکه ارتباطی و دسترسی ها، همسایگی ها و اصل 
زیربنایی،  تاسیسات  و  زیر ساخت ها  همجواری، 
اجتماعی،  فرهنگی،  اقتصادی،  شاخص های 
جغرافیایی، کالبدی اراضی و مانند این ها اشاره کرد 
که در تمامی این شاخص ها نکاتی مربوط به ایمنی و 
پدافند غیر عامل وجود دارد. برای نمونه در شاخص 
بیمارستان را در  باید توجه کرد که  همسایگی ها 
مجاورت مراکز حیاتی و حساس مانند سازمان های 
حساس کشوری و یا لشگری، قرار نداد زیرا هم چون 
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مثال جنگ غزه بهانه ای برای حمله دشمنان  می شود. 
هم چنین در برخی مکان یابی های نادرست دیده شده 
است که بیمارستان در کنار پمپ بنزین است که به 
راحتی بیمارستان را غیرایمن خواهد کرد؛ این در 
حالی است که براساس استانداردها کمترین فاصله از 

بیمارستان باید 200 متر در نظر گرفته شود. 

فرم و حجم بیمارستان
یکی از مباحث اولیه طراحی بیمارستان که باید 
از منظر پدافند غیرعامل به آن توجه کرد شکل 
استتار،  مباحث  نظر  از  چراکه  است  بیمارستان 
اختفاء و شناسایی بیمارستان و هم چنین مباحث 
رفتار ساختمان نسبت به موج انفجار اهمیت دارد. 
اگر  که  باشد  گونه ای  به  باید  بیمارستان  شکل 
بمبی در فاصله 300 متری بیمارستان به زمین 
خورد بتواند موج انفجار را با کمترین اثر رد کند. 
برای نمونه، بیشتر شکل های متداول در طراحی 
 )U( یا یو  )H( بیمارستان ها شکل های شبیه به اچ
است؛ در حالی که این از نظر پدافند غیرعامل و 
است.  غیراستاندارد  انسان ساخت  حوادث  منظر 
چرا که موج انفجار در حیاط مرکزی این شکل 
نمی شود.  تخلیه  و  می شود  قفل  بیمارستان ها 
انرژی آن موجب تخریب ساختمان و  در نتیجه 
خردشدن تمام شیشه ها می شود. بنابراین از منظر 
پدافند غیر عامل باید از شکل های منحنی، متمرکز 

و بدون ایجاد حیاط مرکزی بزرگ استفاده کرد. 

 نماهای خطرناک  
 نمای بنا، نخستین چیزی است که در هر ساختمانی 
دیده می شود و در نتیجه زیبابودن آن بسیار پراهمیت 
است. اما نباید فراموش کرد رعایت استانداردهای نما 
نیز تاثیر بسیار زیاد و مستقیمی در ایمنی ساختمان 
دارد چرا که استفاده از جزییات نما، موادی که برای 
این کار استفاده می شود و این که چقدر به اجزا متصل 
است و چقدر مقاوم عمل می کند و در صورت لرزش 

آیا تخریب می شود یا نه بسیار مهم است. 
معطر تاکید می کند: »حتی اگر تمام شرایط فرار 
را رعایت کنید، همه چیز را در نظر بگیرد و تمام 
استانداردها را رعایت کنید؛ تمام افراد هم آموزش دیده 
باشند که بتوانند به موقع اقدام  کنند و از ساختمان 
بیرون بروند، اگر نمای درست و استاندارد نداشته 
باشید کسانی که موفق شده اند از داخل ساختمان 

فرار کنند، در خروجی گرفتار آوار نما می شوند.« 

این که از چه مصالح و به چه میزان از هرکدام می توان 
در نمای ساختمان استفاده کرد استانداردهای ویژه 
خود را دارد.  »کمیته نمای شهرداری تهران و سازمان 
پدافند غیرعامل کشور اکنون روی این قضیه خیلی 

پررنگ نظارت دارند.« 
در حال حاضر سازندگان ساختمان ها اجازه ندارند 
بیشتر از  درصد مشخصی شیشه در نمای ساختمان 
استفاده کنند، زیرا هنگامی که از نمای شیشه ای 
استفاده می شود در صورت وقوع زلزله یا انفجار، به 
قاب پنجره ها فشار وارد می شود و شیشه ها خرد 
شده و به طرف افراد پرتاب شده، بر سر عابران آوار 
می شوند. البته اگر ساختمان نمای خاص و شاخص 
شهری باشد ممکن است این درصد متفاوت شود و به 

واسطه الزامات خاصی ایمن  شود. 
می گوید:  بیمارستان  مهندسی  ارشد  کارشناس 
»عکسی از دوران جنگ تحمیلی دیدم که در اثر 
فشار ناشی از یک موج انفجار شیشه ها خرد و چنان 
پرتاب شده بودند که تا نیمه در دیوار رو به رو فرو رفته 
بودند. هر شیشه درست مانند یک ترکش عمل کرده 
بود و به راحتی می توانست سبب مرگ افراد شود. در 
این راستا استفاده از شیشه های ایمن)لمینیت شده، 
مقاوم در برابر ضربه و...( می تواند برای ایجاد نمای 
ایمن کمک ساز باشد. او معتقد است بیشتر نماهای 
ساختمان ها در کشور ما ناامن هستند؛ برای نمونه، 
بسیاری از نماهایی که استفاده می کنیم سنگ های 
هستند که با مالت یا چسب به دیوار متصل شده اند 
و در زمان زلزله خرد می شوند و مانند آوار روی سر 

کسانی که در حال فرار هستند فرو می ریزند.
معطر یکی از راهکارهای ایمن تر کردن فضای خروجی 
بیمارستان ها را، بزرگ تر طراحی کردن طبقه همکف 
عنوان می کند و ادامه می دهد: »طبقه همکف باید 
مقداری از طبقات دیگر بزرگ تر باشد تا اگر آواری 
پایین آمد روی سقف طبقه همکف بریزد نه روی 
سر مردم. از سوی دیگر در بیمارستان ها هم طبقه 
همکف طبقه ای است که موارد استفاده بیشتری دارد 
و نیازمند مساحت بیشتری است چرا که باید بسیاری 
از بخش ها مانند اورژانس، پذیرش، البی بیمارستان 
 و مانند این ها در این طبقه قرار بگیرند بنابراین این 

ساز و کار موثری است.«

ایمن سازی عناصر غیر سازه ای ساختمان
مواردی  شامل  بنا  سازهای  عناصر  کلی  به طور 
مانند تیر، ستون و سقف است و عناصر غیرسازه ای 

شامل مواردی مانند سقف کاذب، چراغ ها، ترالی ها، 
قفسه ها و کمدها و مانند این ها است. این که عناصر 
غیرسازه ای چگونه مهار می شوند در ایمن سازی نقش 
بسیار مهمی دارد. ممکن است مهندسی سازه بسیار 
خوب عمل کند و طراحی بسیار خوبی داشته باشد اما 
چون به اجزای غیرسازه ای توجه الزم نشده حادثه 
ایجاد می شود. معطر می گوید: »فکر کنید یک سازه 
بسیار امن و محکم ساخته شده است اما یک قفسه 
مهارنشده در اثر لرزش روی سر مردم آوار می شود 
و حادثه ایجاد می کند. بنابراین مهم است کمدها و 
قفسه هایی که از 1/8 متر بلندتر هستند به دیوار یا 

سقف متصل  یا به وسیله ای مهار شوند.«

دسترسی ناایمن به بیمارستان یعنی قطع 
امکان خدمات رسانی

یکی دیگر از مباحثی که در پدافند غیرعامل در زمینه 
بیمارستان ها بسیار پر اهمیت است، راه دسترسی به 
که  دیده شده  مواقع  از  بسیاری  است.  بیمارستان 
در پی وقوع حادثه ای مانند زلزله بیمارستان سرپا 
مانده، ابزار و تجهیزات و نیروی انسانی  هم آماده 
ارایه خدمات است اما راه دسترسی به دلیلی مانند 
است.  شده  بسته  درخت  یا  برق  تیر  یک  افتادن 
بنابراین باید مسیرهای منتهی به بیمارستان ها با 
توجه به مباحث ایمنی و پدافند غیرعامل طراحی 
و کنترل شوند و در انتخاب نوع مبلمان شهری و 
جانمایی آن ها دقت کافی شود. عالوه بر دسترسی 
اصلی باید برای بیمارستان ها خروجی اضطراری و 
راه دسترسی اضطراری نیز در نظر گرفت تا در زمان 

بحران کمک رسان باشد. 

نقش موثر طراحی اورژانس
بخش های  مهم ترین  از  یکی  حادثه  بروز  هنگام 
بیمارستان اورژانس ها هستند که به ناگهان میزان 
مراجعه و پذیرش شان چند برابر می شود؛ بنابراین 
ارایه  این بخش می تواند نقش مهمی در  طراحی 

خدمات بیمارستان در شرایط بحرانی داشته باشد. 
معطر می گوید: »ورودی و فضای باز جلوی بخش 
بشود  که  کرد  پیش بینی  بزرگ  باید  را  اورژانس 
در همان مکان فرآیند تریاژ، پذیرش و حتی ارایه 
خدمات به بیماران سرپایی را انجام داد. این امر 
سبب خواهد شد که بیماران سرپایی بدون ورود 
به بخش اورژانس تعیین تکلیف، درمان و ترخیص 
شوند. این امر قطعا از میزان قابل توجه ترافیک در 
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بخش اورژانس می کاهد و سبب می شود که امکان 
ارایه خدمات به بیماران بدحال سریع تر انجام شود. 
حتی در برخی کشورهای پیشرفته مشاهده شده 
محوطه  داخل  مخصوصی  نیمکت های  که  است 
اورژانس تعبیه می شود که در زمان بحران پشتی 
آن ها خوابیده و تبدیل به تخت می شوند؛ حتی در 
زیر آن ها خروجی برق برای تامین برق تجهیزات 
از  استفاده  راستا  این  در  می شود.  پیش بینی  نیز 
کانتینرها و چادرهای بحران بسیار کمک ساز خواهد 
گونه ای  به  باید  را  اورژانس  داخل  هم چنین  بود. 
انعطاف پذیر طراحی کرد که کابین های تک تخت به 

سرعت بتواند تبدیل به دو تخت شود.«

پنجره ها و فاصله امن
رعایت استاندارد در طراحی پنجره ها می تواند نقش 
موثری در ایمنی بیماران داشته باشد. برای نمونه، در 
بخش های ویژه که بیمار به دلیل شرایطش نمی تواند 
سریع عکس العمل نشان دهد، بر اساس استاندارد باید 
از پنجره های ایمن استفاده شود؛ هم چنین لبه تخت 
بیمار از لبه باید پنجره نیم متر تا یک متر فاصله داشته 
باشد تا در صورت شکستن شیشه، بر روی صورت 
بیمار نریزد. عالوه بر آن توجه به این که پنجره نباید 
پشت سر بیمار باشد سبب خواهد شد که صورت بیمار 
و دستگاه نمایشگر عالیم حیاتی در شرایط ضدنور 
قرار نگیرد و در نظارت و مراقبت از بیمار مشکلی ایجاد 
نشود. بنابراین طراحی پنجره ها و چگونگی چیدمان 

تخت در اتاق ها می تواند در حفظ ایمنی بیمار بسیار 
نقش داشته باشد.  

حلقه نجات 
بر اساس استانداردها، بیمارستان ها باید منطقه بندی 
آتش شوند، به گونه ای که هر بخش به عنوان یک 
منطقه آتش در نظر گرفته شود و ساز و کار آن 
باید پیش بینی شود تا در صورت بروز آتش سوزی 
در یک بخش، بخش های دیگر تا حد ممکن تحت 
تاثیر آن قرار نگیرند. عالوه بر آن پیش بینی مسیرها 
برای تخلیه اضطراری افقی و عمودی باید در طراحی 
بیرون  محوطه  در  گیرد.  قرار  مدنظر  بیمارستان 
بیمارستان نیز باید حلقه نجات در دور ساختمان 
در نظر گرفت. حلقه نجات یعنی مسیری دورتادور 
ساختمان بیمارستان که امکان دسترسی به تمامی 
نقاط اطراف ساختمان توسط آتش نشانان برای انجام 
امداد و نجات و اطفاء حریق را فراهم می آورد. عرض 
حلقه نجات دست کم باید 6 متر باشد تا ماشین 
آتش نشانی بتواند دور آن حرکت کند تا به هر نقطه 
از ساختمان که آتش گرفت دسترسی داشته باشند. 
هم چنین فاصله آن از ساختمان نباید بیشتر از 10 
متر باشد تا نردبان های آتش نشانی بتوانند به طبقات 
معطر  به گفته  اما  باشند.  داشته  دسترسی  باالیی 
اکنون در بیشتر بیمارستان های ما این استاندارد 
ساختمان  جلوی  از  تنها  و  است  نشده  رعایت 

دسترسی وجود دارد. 

پارکینگ و نقش آن در بحرانهای انسانساز 
شاید در نگاه نخست پارکینگ چندان نقشی در 
ایمنی یک بیمارستان نداشته باشد اما کارشناس 
او  دارد.  دیگری  نظر  بیمارستان  مهندسی  ارشد 
افراد  همه  درمان  محل  »بیمارستان ها  می گوید: 
از جمله سران کشوری و لشگری هستند. بنابراین 
می توانند به عنوان یک هدف برای عملیات تروریستی 
در نظر گرفته شوند به همین دلیل در بحران های 
انسان ساخت، بیمارستان ها و پارکینگ آنها اهمیت 

خاصی دارد.«
برای نمونه، بر اساس مباحث پدافند غیرعامل فاصله 
پارکینگ عمومی با دیوار بیمارستان دست کم باید 
10 متر باشد تا اگر خودرویی بمب گذاری شده باشد 
هم چنین  بگذارد.  ساختمان  روی  را  اثر  کمترین 
پارکینگ های عمومی نباید زیر بیمارستان قرار بگیرد 
چون می تواند عامل خطر باشد. عالوه بر خطر امکان 
تخلیه نشدن مناسب دود خودرو و ایجاد مشکل در 
بیمارستان،  سازه  قیمت  افزایش  عفونت،  کنترل 
ایجاد بارهای دینامیکی برروی ساختمان و تأثر منفی 
برروی برخی دستگاه های حساس از دیگر عواملی 
است که طراح را از پیش بینی پارکینگ عمومی زیر 

بیمارستان منع می سازد.
بردیا معطر در آخر تاکید می کند که مباحث ایمنی و 
پدافند غیرعامل بسیار پیچیده و دارای اهمیت است و 
مهندسان باید در تمامی فرآیند طراحی به عنوان یکی 

از مباحث کلیدی و مهم به آن  توجه کنند.                     
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ما هنوز نسل 3 بیمارستان ها  
را در ایران می سازیم

مشاور عالی؟؟؟

دکتر بابک فخیم مدیرعامل شرکت پارسازه با تاکید بر ساخت بیمارستان های نسل 5 در جهان 

در  بیمارستان   10 تعداد  تاکنون  پارسازه  شرکت 
سراسر کشور ساخته است و اکنون نیز ساخت و 
راه اندازی پنج بیمارستان دیگر را در برنامه دارد. 
هم اکنون بزرگ ترین عملیات در دست ساخت این 
شرکت، بیمارستان فیاض بخش با 550 تخت خواب 
و کوچک ترین آن هم بیمارستان بشرویه با 50 تخت 

بیمارستان  عسلویه،  بیمارستان  هم چنین  است. 
بیمارستان  شاهرود،  بیمارستان  آبادان،  طالقانی 
از  بیرجند  سه  میالد  بیمارستان  اهواز،  امیرکبیر 
شرکت  این  سوی  از  که  است  بیمارستان هایی 

ساخته شده و به بهره برداری رسیده است.
پارسازه  شرکت  مدیرعامل  فخیم،  بابک  دکتر 

شرکت ساختمانی پارسازه از سال 1371 با کوشش دکتر بابک، فخیم و اعضای هیأت مدیره شرکت 
راه اندازی شد. این شرکت با گذشت 25 سال از زمان آغاز به کارش، در بخش های مختلف اجرایی و 
عمرانی فعالیت داشته است اما در ده سال اخیر یعنی از اوایل دهه 80 به حوزه درمان نیز ورود پیدا 
کرده است. این شرکت تجربه های همکاری با وزارت بهداشت، سازمان تأمین اجتماعی و بخش های 
مختلف کارفرمایی کشور در حوزه درمانی را پشت سر گذاشته است. مدیرعامل شرکت پارسازه با 
بیان توضیحاتی درباره فعالیت های حوزه درمان این شرکت از وضعیت کنونی بیمارستان های کشور 

از نظر رعایت استانداردها و ایمنی الزم در مواقع بحرانی نیز سخن گفت. 
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روش های مقاوم سازی بیمارستان ها را فروان خواند. 
او در باره پابندی مدیران و کارشناسان شرکت پارسازه 
به رعایت استانداردهای مقاوم سازی در بیمارستان ها 
گفت: »دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی 
وزارت بهداشت استانداردهایی را با عنوان بیمارستان 
ایمن طراحی کرده است که بیش از 13 جلد در 
تأسیسات، تجهیزات  بخش های مختلف معماری، 
و غیره دارد.  این استانداردها در اختیار شرکت ها و 
مهندسان مشاور که در این سطح کار می کنند قرار 
داده شده است. در سطح جهان نیز استاندارهای 
فما577  جهانی  استاندارد  ازجمله   فراوانی 
)FEMA 577( یا استانداردهای انجمن ملی سالمت 
آمریکا ان آی ایچ  )NIH( ، انجمن حفاظت در برابر 
استانداردهای کشور  و   )NFPA(ان اف پی ای آتش 
انگلیس که با بی اس)BS(  شناخته می شود، وجود 
دارد. شرکت پارسازه در تمام طرح های در دست اجرا 

خود را ملزم به رعایت این استانداردها می کند.« 
او افزود: »شرکت پارسازه هم دربخش طرح و هم در 
بخش ساخت فعالیت دارد اما از آنجا که انجام بیشتر 
طرح ها از راه مناقصه برعهده ما قرار می گیرد، طرح 
آن ابتدا از سوی مهندسان مشاور طراحی شده است. 

با این وجود در صورت برنده شدن در مناقصه، یک 
بازنگری مجدد در نقشه ها انجام می دهیم.«

دارای  بیمارستان های کشور  فخیم  به گفته دکتر 
یا  فضاها  تعریف  تأسیسات،  ازنظر  ایمن  شرایط 
نیست.  اورژانس  در  مناسب  امکانات  قرارگیری 
هم چنین روابط داخلی فضا در بیمارستان ها دچار 
مشکل است. او معتقد است این موارد نیاز به اصالح 
دارد اما به خاطر کمبود بودجه هنوز طرح های آن اجرا 
نشده است: »بسیاری از طرح های بیمارستان سازی در 
کشور در حال اجرا است که به دلیل محدودیت ها امکان 
بازنگری در آن وجود ندارد. برای مثال طرحی هشت 
سال پیش تهیه شده، به مناقصه رفته و از سوی شرکت 
سازنده شکل گرفته است اما با استانداردهای جدید 
وزارت بهداشت انطباق ندارد. بنابراین بهره برداری 
یا تحویل موقت ساختمان به دلیل منطبق نبودن 
موضوع  این  نیست.  امکان پذیر  استانداردها  این  با 
روابط جدید مجری، مشاور و کارفرمای وقت را با 
چالش مواجه می کند. زیرا آن ها باید شرایط را برای 
بهره برداری مهیا کنند و بر اساس استانداردهای روز، 

به رفع نقص ساختمان اقدام کنند.« 
ایران  در  بیمارستان سازی  مهم  تفاوت  درباره  او 
آمریکا گفت:  و  اروپا  به ویژه  پیشرفته  با کشورهای 
با  ما  بیمارستان های  ساخت  در  تفاوت  »مهم ترین 
کشورهای پیشرفته در نسل های بیمارستانی است. 
کشور ما هنوز در نسل سه بیمارستانی کار می کند 
درحالی که کشورهای پیشرفته در حال شاهد نسل 
5 بیمارستان هستند. حتی در آمریکا نسل هفت 
بیمارستانی نیز شکل گرفته است. مهم ترین نکته در 
نسل های بیمارستانی با در نظر گرفتن شاخص هایی 
مانند طراحی ساخت، امکانات، تجهیزات و تأسیسات، 
بهره برداری و بهروه وری از کیفیت و خدمات دهی به 
ازای هر بیمار بستری و ترخیص شده است که این در 

کشورهای پیشرفته متفاوت است.«
برجام در گسترش  نقش  به  اشاره  با  فخیم  دکتر 
روابط و جذب سرمایه گذاران حوزه سالمت در کشور 
گفت: »بعد از برجام شرکت های خارجی تصمیم 
به سرمایه گذاری در بخش درمان ایران گرفتند اما 
متاسفانه در این راه با مشکالت بروکراسی و تشریفات 
شرکت های  و  مؤسسات  می شوند.  رو به رو  اداری 
درمانی  فضاهای  ساخت  در  مشارکت  به  خارجی 
در ایران نیز تمایل زیادی دارند اما به دلیل همان 
تشریفات و هم چنین مشکالت منابع مالی، این اتفاق 

رخ نمی دهد.«                                                  

بسیاری از طرح های بیمارستان سازی 
در کشور در حال اجرا است که به 
دلیل محدودیت ها امکان بازنگری 

در آن وجود ندارد. برای مثال 
طرحی هشت سال پیش تهیه شده، به 
مناقصه رفته و از سوی شرکت سازنده 
شکل گرفته است اما با استانداردهای 
جدید وزارت بهداشت انطباق ندارد. 
بنابراین بهره برداری یا تحویل موقت 
ساختمان به دلیل منطبق نبودن با این 

استانداردها امکان پذیر نیست
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شرکت سهامی خاص واریان در ساخت بیمارستان 
درمانی  مراکز  و  کلینیک ها  چون  طرح هایی  و 
فعالیت دارد. این شرکت تاکنون عملیات ساخت 
بیمارستان هایی مانند بیمارستان 160 تختخوابی 
دامغان، بیمارستان 94 تختخوابی درگز و بیمارستان 
32 تختخوابی نهبندان را انجام داده است. به گفته 
عباس کزازی، کارشناس دفترفنی شرکت واریان، 
بیمارستان 132 تختخوابی آستارا در استان گیالن و 
بیمارستان 273 تختخوابی جهرم در استان فارس از 

برنامه های در دست اجرای این شرکت است.
بیمارستان های  بیشتر  دانستن  نامقاوم  با  کزازی 
کشور ازجمله تهران درباره وضعیت بیمارستان های 
کشور گفت: »سازمان پیشگیری و مدیریت بحران در 
سال 1390 مطالعاتی را درباره وضعیت بیمارستان ها 
در سراسر کشور به خصوص در شهر تهران با جمیعتی 
چند میلیون نفری آن انجام داده است. بر اساس 
این مطالعات حدود نیمی از بیمارستان ها فرسوده 
غیرقابل  موجب  بیمارستان ها  فرسودگی  هستند. 
استفاده شدن آن ها در زمان بحران و بالیای طبیعی 

ازجمله سیل و زلزله می شود.«

مقاوم سازی بیمارستان ها ضروری اما زمان بر و پرهزینه است
کارشناس دفترفنی شرکت واریان

شرکت ساختمانی، تأسیساتی واریان از سال 1356 باهدف حضور فعال در عرصه اجرای طرح های عمرانی کشور راه اندازی شده است. هدف این شرکت ارایه 
خدمات مهندسی با کیفیت مطلوب در سطح کالن است. هم چنین این شرکت تالش دارد با بهره مندی از حضور متخصصان با گرایش های فنی گوناگون هم چنین 

استفاده از فناوری و تجهیزات به روز و کارآمد وظیفه خود را در ساخت بیمارستان و مراکز درمانی استاندارد و ایمن به درستی انجام دهد.

بر اساس این مطالعات حدود نیمی از 
بیمارستان ها فرسوده هستند. فرسودگی 

بیمارستان ها موجب غیرقابل استفاده 
شدن آن ها در زمان بحران و بالیای 
طبیعی ازجمله سیل و زلزله می شود

امر  یک  بیمارستان ها  در  مقاوم سازی  بحث 
نیازمند  که  است  پرهزینه  و  زمان بر  اما  ضروری 
ساخت  از  پیش  است.  نیز  استانداردهایی  رعایت 
بیمارستان های جدید باید مواردی در طراحی آن 
در نظر گرفته شود. به گفته او در ساخت بیمارستان 
ایمن و مطابق با استاندارد مهندسی، رعایت مفاد 

آیین نامه 2800 ضروری است. این آیین نامه درباره 
طراحی ساختمان ها در برابر زلزله استاندارد است: 
»انجام مطالعات زمین شناسی دقیق برای جلوگیری 
مطالعات  گسل،  درروی  بیمارستان  ساخت  از 
به  آسان  دسترسی  باهدف  مناسب  مکان سنجی 
بیمارستان در زمان بروز حادثه، جانمایی مناسب 
در  آسان  دسترسی  برای  امدادرسانی  بخش های 
زمان بروز حادثه، قرار دادن تجهیزات مهار آتش 
به ویژه برای بیمارستان های بلندمرتبه، قرار دادن 
تجهیزات هوشمند قطع خودکار گاز، آب، برق و 
گازهای طبی بیمارستان، محکم کردن تجهیزات 
از  دیوار  به  کمدها  و  فایل  پرتابل،  بیمارستانی 
استانداردهایی است که رعایت آن ها برای ساخت 

بیمارستان ها ضروری است.«
کزازی افزود: »عالوه بر رعایت نکات بیان شده استفاده 
از علم و تجربه دیگر کشورهای زلزله خیز، برای طراحی 
و ایمن سازی بیمارستان ها اهمیت زیادی دارد. برای 
نمونه ژاپن ازجمله کشورهایی است که با توجه به  قرار 
داشتن در منطقه ای زلزله خیز در طراحی و ساخت 

مراکز درمانی ایمن موفق عمل کرده است.«                



در دستاورد این شامره گزارش هایی درباره »عرب هلث 2017«، »سیزدهمین کنگره بین املللی رصع«، »هشتمین گردهامیی 
انجمن پزشکان عمومی ایران«، »نخستین کنگره بین املللی پیشگیری و تشخیص زودهنگام رسطان ها«، »بیست و یکمین 
کنگره ارتوپدی دانشگاه علوم  پزشکی شهید بهشتی«، »نهمین کنگره انجمن علمی رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران«، 
»سومین کنگره بین املللی ایمونولوژی، آسم و آلرژی«، »بیست و سومین سمینار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژی ایران«، 
»سومین کنگره هیپو فیزر ایران« و »دومین کنگره بین املللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی« می خوانید.
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نمایشگاه

نبود شرکت های آزمایشگاهی در عرب هلث، فضای 
نمایشگاهی را برای شرکت های تجهیزات پزشکی باز 
کرد و تعداد شرکت های حاضر در این نمایشگاه به 
بیش از4500 شرکت رسید و شرکت های بسیاری 
غرفه  عرب هلث  در  توانستند  نخستین بار  برای 

خالی  عرب هلث  نمایشگاه  این همه،  با  برپاکنند. 
شرکت هایی  و  نبود  آزمایشگاهی  شرکت های  از 
دوگانه  کاربرد  آن ها  آزمایشگاهی  تجهیزات  که 
در  را  خود  غرفه های  دارند،  آزمایشگاهی-درمانی 

عرب هلث برپا کرده بودند.

عرب هلث2017،  با بیش از 60000 متر مربع  فضای 
نمایشگاهی، میزبان 4500 شرکت  از 70 کشور 
جهان بود که جدای از ایران که شرکت ها پاویون 
غیردولتی داشتند، 37 کشور غرفه های خود را در 

قالب پاویون کشوری و دولتی برپا کردند.

عرب هلث 2017 با حضور 4500 شرکت برگزار شد

بازاریابی زیر پرچم
35 کشور، پاویون کشوری در نمایشگاه برپا کردند
چهل و دومین نمایشگاه و همایش عرب هلث، به مدت چهار روز از یازدهم تا چهاردهم بهمن ماه)30 ژانویه تا 2  فوریه 2017( در مرکز تجارت جهانی دبی 
برگزار شد. ویژگی برجسته نمایشگاه امسال، برگزاری جداگانه مدلب)نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی( یک هفته)6 تا 9 فوریه( پس از عرب هلث بود 
که جا را برای حضور شرکت های تجهیزات پزشکی بیشتری باز کرده بود. نمایشگاه مدلب از امسال مستقل و جداگانه برگزار خواهد شد تا جای خود 
را به عنوان بزرگ ترین نمایشگاه آزمایشگاهی جهان باز کند.  پشتیبانی و حمایت مستقیم شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، نایب رییس و نخست وزیر 
امارات متحده عربی و امیر دبی، عرب هلث را به جایگاه دومین نمایشگاه جهانی سالمت جهان رسانده است و هم اکنون به خواست او برای تبدیل مدلب 
به بزرگ ترین نمایشگاه آزمایشگاهی جهان، برنامه ریزی و تالش می شود. 13 شرکت ایرانی در پیامد برجام توانسته بودند به صورت هماهنگ در دو سالن 
جداگانه حضور پیدا کنند هرچند حضور آن ها با مشکل مهمی چون انتقال پول همراه بود. حضور این شرکت ها ویژگی برجسته دیگر عرب هلث برای 

ایرانی ها و کشورهای منطقه خاورمیانه بود.

حمید اسالمی
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بودند  کرده  پیش بینی  عرب هلث  برگزارکنندگان 
بیش از 110 هزار دیدارکننده از 160 کشور جهان 
به دبی بیایند و از نمایشگاه بازدیدکنند اما برآوردی 
چشمی از دیدارکنندگان چنین استقبالی را نشان 
نمی داد. سالن سعید که هرساله بیشترین دیدارکننده 
را به خود می بییند، امسال نسبت به سال های گذشته 
چندان شلوغ نبود و خلوت تر از همیشه دیده می شد. 
سالن های دیگر هم آن چنان که باید دیدارکننده ای 
نداشتند. گمان می رود جداشدن مدلب از عرب هلث، 
بر شمار دیدارکنندگان آن اثر گذاشته باشد. سال 
گذشته، 101،400 نفر از عرب هلث 2016 دیدار 
کردند. هم چنین دیدارکننده کمتری از ایران برای 
دیدار عرب هلث به  دبی سفر کرده بودند و ایرانی های 
کمتری نسبت به سال های پیش در این نمایشگاه 

دیده می شدند.

جادوی فناوری های نوین تصویربرداری 
از  گستره ای  عرب هلث  در  حاضر  شرکت های 
نمایش  به  را  پزشکی  فناوری های  و  تجهیزات 
فناوری های  چون  حوزه هایی  که  بودند  گذاشته 
پزشکی و خدمات، کاال و لوازم مصرفی بیمارستان ها، 
فناوری اطالعات و ارتباطات در بهداشت و درمان، 
تصویربرداری و تشخیص، فناوری های فیزیوتراپی 
و ارتوپدی، محصوالت و خدمات جراحی، مدیریت 
امکانات، تجهیزات یک بارمصرف پزشکی، فناوری 
ساختمان بهداشت و درمان، انتشارات پزشکی، مواد 
مصرفی بهداشت و سالمتی، خدمات مشاوره ای در 

مراقبت های بهداشتی را دربر می گرفت.
اما فناوری های نوین تصویربرداری، هم چون جادویی، 
بیشترین دیدارکننده را به خودمی کشاندند؛ سالن 
شرکت های  مهم ترین  و  بزرگ ترین  که  سعید 
تجهیزات پزشکی جهان را در خود جای داده بود 
سالن ها  دیگر  به  نسبت  بیشتری  دیدارکنندگان 
داشت. فناوری های تصویربرداری بخش مهمی از 
تجهیزات به نمایش درآمده در این سالن بودند و 
شرکت هایی که فناوری تصویربرداری سه بعدی را 
ارایه می کردند لبریز از دیدارکنندگانی بودند که با 
غرفه داران درباره این فناوری ها گفت وگو می کردند 
می کردند.  بررسی  را  فناوری ها  این  کاربری ها  یا 
عینک   فلیپس  غرفه  در  که  دیدارکننده ای  دیدن 
واقعیت مجازی )دید سه بعدی( را به چشم زده یا 
در  نمایشگرها  روی  را  تصاویر  که  دیدارکننده ای 
غرفه های جنرال الکتریک یا زیمنس بررسی می کرد، 

طبیعی بود. دستگاه های تصویربرداری در ظاهر تغییر 
چندانی نکرده اند و شاید پس از این تغییر بیشتری 
نداشته باشند؛ اما بیشتر نوآوری های این دستگاه ها 
در بخش نرم افزارها، ابزار و کاربری های دیجیتال و 
فناوری های وضوح و روشنی بخش به شیوه سه بعدی 
رخ  می دهد که راه های تازه ای را برای کار درمانی بهتر 
مانند  ترکیبی  فناوری های  می گشایند.  دقیق تر  و 
فناوری درمان غیرتهاجمی سه بعدی که شرکت هایی 
چون الیمپوس ارایه داده اند امروزه جایگاه ویژه ای در 

درمان پیدا کرده اند.
چاپ سه بعدی نیز بخشی از این فناوری ها بود که 
در بخش  به ویژه  را  بسیاری  دیدارکنندگان  توجه 

کنفرانس ها به خود جلب کرده بود.

همایش ها و کارگاه های کاربردی
سر  پشت  را  پرهمایشی  سال  امسال،  عرب هلث 
 500 اصلی،  کنفرانس   14 از  جدای  گذاشت؛ 
سخنرانی در حاشیه این نمایشگاه برگزار شد که 
سخنرانی ها  این  موضوعات  از  نفر   8000 حدود 
سه بعدی،  پزشکی  تصویربرداری  شدند.  بهره مند 
مدیریت داده ها، کنفرانس و کارگاه طب اورژانس، 
گوارش شرق،  بهداشت و درمان کسب و کار، مدیران 
پزشکی  ارتوپدی،  انکولوژی،  درمان،  و  بهداشت 
کیفیت،  مدیریت  عمومی،  بهداشت  کودکان، 
جراحی رادیولوژی و توانمندسازی نیروی کار از 
موضوعات کنفرانس ها و سخنرانی های عرب هلث 

2017 بود. 
هم چنین دو فضای کارگاهی در سالن سعید برای 
برگزاری کارگاه های آموزشی آماده شد که چندین 
برای  فضاها  این  در  کاربردی  آموزشی  کارگاه 
پزشکان دیدارکننده برگزار شد؛  آموزش جراحی 
پزشکی با استفاده از تصویر برداری سه بعدی از سوی 
بیمارستان کودکان آلدرهی و الیف پرینتز تریدی 
ارایه شد. دانشگاه و بیمارستان های پژوهشی هاروارد، 
روش های پیشرفته در جراحی چاقی با کم ترین خطر 
فناوری های  به  فیلیپس  کارگاه  دادند،  آموزش  را 
هم چنین  یافت.  اختصاص  قلب  درمان  زنجیره ای 
جنرال الکتریک کارگاه برنامه های کاربردی سی تی 

و ام آر آی و تفسیر تصاویر سونوگرافی را برگزارکرد.  
بیشتر  سعید،  سالن  کارگاهی  فضای  دو  افزون بر 
همایش ها در سالن های همایش طبقه دوم راهروی 
اصلی مرکز تجارت جهانی دبی برگزار شدند؛ جایی 
که سرسرای خبرنگاران را در همسایگی خود دارد. 
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هم  و  مهمان  خبرنگاران  جایگاه  هم  سرسرا  این 
جایگاه ستادخبری عرب هلث است که همه امکانات 
الزم را برای کار خبری فراهم کرده است و دسترسی 
برگزارکنندگان  برای  را  رسانه ها  و  خبرنگاران  به 
کنفرانس ها آسان می کند. ستاد خبری نمایشگاه در 
کنار انتشار ویژه نامه روزانه، تلویزیون عرب هلث را 
از سال 2016 راه اندازی کرد که روزانه گزارش ها و 
گفت وگوهایی تصویری را به صورت مستقیم پخش 
تلویزیون  این  فیلمبرداران  و  خبرنگاران  می کرد. 
گفت وگو  درحال  نمایشگاه  سراسر  در  می شد  را 
از  گزارش  تهیه  و  شرکت کنندگان  و  مدیران  با 

نوآوریی های پزشکی دید.

پرچم ها و پاویون ها
هم چنان که پیش از این گفته شد، برگزاری جداگانه 
مدلب، فضای بیشتری را برای عرب هلث  2017 
باز کرد؛ فرصتی که برخی کشورها آن را غنیمت 
شمردند تا شرکت های تجهیزاتی خود را زیر پرچم 
عرب هلث  بفرستند.  نمایشگاه  به  کشورشان  ملی 
کشور   37 که  بود  کشور   70 شرکت های  میزبان 
از  مجموعه ای  بزرگ شان،  شرکت های  از  جدای 
پاویون  قالب  را در  شرکت های کوچک و متوسط 
کشوری به نمایشگاه آورده بودند؛ یعنی بیش از نیمی 
از کشورهای شرکت کننده که بازار رقابت را به صورت 
آفریقای  آرژانتین،  می کردند:  پیگیری  کشوری 
اندونزی،  اتریش، اسپانیا، استرالیا،  جنوبی، آلمان، 
انگلستان، ایاالت متحده آمریکا، ایتالیا، ایرلند، برزیل، 
بلژیک، پاکستان، پرتغال، تایوان، ترکیه، جمهوری 
چک، چین، دانمارک، سوئد، سوییس، روسیه، ژاپن، 
فرانسه، فنالند، کانادا، کره جنوبی، لهستان، مالزی، 
مجارستان، مراکش، مصر، هند، هنگ کنگ و هلند 
کشورهایی بودند که شرکت های شان را با پرچم ملی 
خود به نمایشگاه آوردند. آلمان که برنامه حمایت و 
تقویت شرکت هایی کوچک و متوسط خود را پیگیری 
می کند و چشم به بازارهای آسیا و منطقه خاورمیانه 
یکپارچه تری  حضور  است،  دوخته  ایران  به ویژه 
داشت به گونه ای که فضای بزرگی را در سالن زعبیل3 
در اختیار گرفته بود و حتی غرفه ای را به رستوران 
پاویون اختصاص داده بود که غرفه داران برای قهوه 
و ناهار ناچار به بیرون رفتن از سالن نباشند. در میان 
غرفه داران آلمانی می شد چهره های آشنایی را که در 
هیات های تجاری یا برای حضور در ایران هلث به ایران 

سفرکرده بودند، دید.

پاویون انجمنی و دوپاره ایران
شرکت های ایرانی که به دلیل تحریم امکان حضور در 
عرب هلث را در دو سال گذشته نداشتند امسال در قالب 
پاویون انجمن صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران 
به نمایشگاه آمده  بودند، بدون این که هیچ حمایتی 
را از سوی وزارت بهداشت جمهوری اسالمی داشته 
باشند. تنها دفتر فناوری های ریاست جمهوری از چند 
شرکت صادرکننده دانش بنیان حمایت هایی مالی را 
انجام داده بود.  وزارت بهداشت برخالف شعارهایی که 
درباره تقویت صادرات و حمایت از صادرکنندگان دارو 
و تجهیزات پزشکی سر می دهد، نه تنها حمایتی نکرده 
بود بلکه شنیده شد در بخشنامه ای از تمام مدیران، 
پزشکان و کارکنان زیر پوشش خود خواسته که از 
سفر به دبی و دیدار از عرب هلث خودداری کنند. 
گفته می شود این بخشنامه با هدف حمایت و تقویت 
نمایشگاه هرمزهلث صادر شده است. بخشنامه ای 
که به حضور کمرنگ ایرانی ها به ویژه مدیران دولتی 
در عرب هلث انجامید. این حضور افزون بر آشنایی 
روز  دانش  و  فناوری ها  با  کارشناسان  و  مدیران 
تجهیزات پزشکی، می توانست به حمایت و تقویت 
شرکت های ایرانی در بازار رقابت عرب هلث بینجامد. 
فاطمه هاشمی رییس بنیاد امور بیماری های خاص 
تنها چهره شناخته شده ای بود که در عرب هلث با 
غرفه داران ایرانی دیدار کرد. او به سنت هرساله اش به 
عرب هلث آمده بود تا بتواند تجهیزات مورد نیاز برای 
مراکز بیماران خاص را با کمک شرکت های تجهیزات 

پزشکی با قیمت و صرفه مناسب تهیه کند.
13  شرکت ایرانی در عرب هلث 2017 حضور داشتند 
که 6 شرکت در گوشه انتهایی شمال غرب سالن سعید 
غرفه یکدست سبزرنگ داشتند و7 شرکت دیگر در 
روبه روی ورودی سالن چادری زعبیل7 غرفه های 
یک دست سفیدوقرمز خود را برپا کرده بودند. که البته 
کنسرسیوم دیالیز و های سپت که جدای از پایوین 
غرفه آرایی  رنگ سازمانی خودشان  با  بودند  آمده 

کرده بودند.
بیشتر شرکت ها از جایی که به آن ها اختصاص داده 
شده بود ناخرسند بودند اما حضور در عرب هلث را 
در چنین شرایطی به نبودن در این رویداد بزرگ 
هر  داشتند  باور  که  چرا  می دادند  ترجیح  جهانی 
دیدارکننده  و مشتری ای که به دنبال آن ها باشد با 
کمک از اطالع رسانی خوب نمایشگاه می تواند آن ها 
را پیدا کند. به ویژه این که عرب هلث یک ابزار گوشی 
تلفن همراه طراحی کرده بود که دیدارکنندگان با 
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می توانستند  گوشی های شان  روی  آن  بارگذاری 
نشانی و راه هر شرکت حاضری را به آسانی بیابند.

مدیران شرکت اینفورماالیف، برگزارکننده انگلیسی 
عرب هلث، سال گذشته که شرکت های ایرانی به دلیل 
مشکالت نقل وانتقال پول درروند تحریم نتوانسته 
بودند به عرب هلث بیایند دو غرفه کوچک را به عنوان 
صادرکنندگان  انجمن  اختیار  در  ایران  اتاق)لونژ( 
تجهیزات پزشکی گذاشته بودند تا بتوانند با مشتریان 
خود دیدار و گفت وگو کنند. آن ها قول داده بودند که 
با رفع مشکالت پس از تحریم، فضای بیشتر و بهتری 
را در عرب هلث 2017 واگذار کنند که البته این وعده 

به خوبی عملی نشد.
با این که ماه های بسیاری از توافق برجام می گذرد 
گریبان گیر  هم چنان  پول  انتقال  نقل وانتقال  اما 
تجهیزات  واردکننده  و  صادرکننده  شرکت های 
پزشکی است. این مشکل نیز هم چنان برای حضور 
شرکت های ایرانی در عرب هلث امسال مشکل ساز 
شد و انجمن صادرکنندگان نتوانست فضای بهتر و 
یکپارچه تری را برای شرکت ها ایرانی در اختیار بگیرد. 
محمدرضا کمپانی مدیر شرکت الکترونیک برتر و دبیر 
انجمن صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران دراین 
باره گفت: »سرانجام ما ناچار شدیم هزینه غرفه ها را 
به نماینده اینفورماالیف در ایران پرداخت کنیم و 
پول از طریق ایشان به شرکت برگزارکننده عرب هلث 

منتقل شود.« 
دیو پنتر)Dave Penter( مدیر بخش دبی شرکت 

خبرنگاران  سرسرای  در  او  با  که  اینفورماالیف 
دیدار کردم نیز به همین مشکل اشاره کرد و گفت: 
شود  رفع  مشکل  می رفت  امید  برجام  توافق  »با 
و  روشن تر  حضور  بتوانند  ایرانی  شرکت های  و 
پررنگ تری در نمایشگاه داشته باشند اما متاسفانه 
پابرجاست  هم چنان  پول  نقل وانتقال  مشکل 
و در نقل وانتقال پول از ایران به بانک های اروپایی 
سخت گیری فراوانی می شود. ما تالش خود را کردیم 
که شرکت های ایرانی را در نمایشگاه امسال داشته 
باشیم؛ امیدواریم که بتوان راهکاری برای برون رفت 
از این مشکل و برداشتن موانع از سر راه شرکت های 

ایرانی برای حضور در نمایشگاه های آینده یافت.«
توسان،  پردیس،  پزشکی  پویندگان  شرکت های 
نیامش، داهیان  پزشکی پیشرو، کاوندیش سیستم و 
پویندگان راه سعادت در سالن سعید و شرکت های 
کنسرسیوم دیالیز ایران، های سپت، سازمان تدارکات 
پزشکی هالل احمر، خزرالکترریک، آوان طب، سازگار 

و اوسینا در زعبیل7 غرفه برپاکرده  بودند.

ناچار شدیم به همین فضا بسازیم
صادرکنندگان  انجمن  دبیر  کمپانی  محمدرضا 
تجهیزات پزشکی در گفت وگو با صنعت درمان درباره 
حضور محدود و دوپاره شرکت های ایرانی گفت: »ما 
در دوره قبل 200 متر غرفه در سالن شیخ سعید 
را برای پاویون ایران در نمایشگاه امسال درخواست 
کردیم که با بحث تحریم مواجه شدیم و در نهایت 

تنها 72 متر در سالن سعید  و فضایی با متراژ بیشتر در 
زعبیل7  به ما پیشنهاد شد که به ناچار پذیرفتیم که 
چند شرکت صادرکننده دانش بنیان در سالن سعید 
جا داشته باشند و  پاویون ایران در زعبیل7 از جهت 
متراژ، فضای نسبتا خوبی بود، برپا شود ولی از جهت 
فیزیکی و جانمایی از محل غرفه ها ناخرسند بودیم. 
امیدواریم با افزایش متراژی که برای سال آینده در 
سالن سعید خواهیم داد بتوانیم دستاوردهایی که در 

این حوزه وجود دارد، را به نمایش بگذاریم.«
او در این باره که گویا مدیران عرب هلث به وعده خود 
عمل نکرده اند؛ گفت: »مسأله عمده، مسأله بانکی و 
انتقال پول بود. تا آنجایی که به ما گفتند چون شرکت 
اینفورما، انگلیسی است دریافت پول هایی که ریشه و 
محل واریزش بانک های ایران است، خالف مقررات 
بانکی آن جاست. امسال هم ما پول ها را مستقیما به 
نماینده اینفورما یا عرب هلث دادیم و آن ها خودشان 

تبادالت را انجام دادند.«
دبیر انجمن صادرکنندگان تجهیزات پزشکی با اشاره 
به این که هیچ گونه  حمایت دولتی از حضور شرکت ها 
در عرب هلث نشده است، افزود: »شرکت هایی که 
کدام شان  هر  کردند  شرکت  نمایشگاه  در  امسال 
به تنهایی با همت اصلی و هزینه خودشان آمده اند. 
انجمن صادرکنندگان تنها کار نام نویسی و مسایل 
اداری آن را انجام داده است. ولی همین جا باید از 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تشکر کنم 
که شرکت های دانش بنیان حاضر در عرب هلث را 
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مشمول بهره مندی از تسهیالت حمایت از صادرات 
کرد؛ به این صورت که  شرکت های دارای زیر 2 
میلیارد تومان صادرات، تا سقف 20 میلیون تومان 
در قبال ارایه مدارک مستند، پولشان برگشت داده 
می شود و آن ها که باالی 2 میلیارد تومان صادرات 
داشتند تا سقف 50 میلیون تومان هزینه شرکت در 
نمایشگاه به آن ها بازگردانده می شود که کار بسیار 
ارزنده ای بود. البته این کار  فقط یک بار در سال صورت 
نمایشگاه  گران ترین  عرب هلث  چون  و  می گیرد 
منطقه ای و جهانی است، طبیعتا ترجیح دادیم از این 

امکانات در عرب هلث استفاده کنیم.«
او درباره ارزش صادرات تجهیزات پزشکی ایران با 
اشاره به این که آمار سال 1395 در سال آینده اعالم 
می شود، گفت: »سازمان گمرک ایران ارزش صادرات 
تجهیزات پزشکی در سال 1394 را  12.3 میلیون 
دالر صادرات را اعالم کرده است که البته این رقم 
تنها مربوط به صادرات تجهیزات است و رقم صادرات 
نمایندگی های  توسط  که  شرکت هایی  تجهیزات 
منفرد  یا  مشترک  سرمایه گذاری های  با  محلی 
صادرات کرده اند یا صادرات مواد اولیه،  قطعات اجزای 
تشکیل  هنده دستگاه ها که از طریق کدهایی دیگری 
غیر از کد تجهیزات پزشکی صادر می شوند در این 
آمار و ارقام محاسبه نمی شوند. اگر این بخش ها را 
هم محاسبه کنیم صادرات برای سال 94 باالی 25 

میلیون دالر بوده است.« 
به گفته کمپانی، شرکت های صادرکننده هیچ مشکلی 

در ایران برای صادرات ندارند و مشکل اصلی به خارج  
از کشور مربوط است: »مشکالت ما آن طرف مرزها 
است که باید کاالی مان را به آنجا برسانیم و به این 
فکر کنیم که چگونه آن ها را بازاریابی و پول های مان 
دریافت کنیم. البته این مشکالت هم به نوعی حل 
شده و تقریبا روی غلتک افتاده و سال به سال رشد 

صعودی خودش را پیموده است.«
او در ارزیابی خودش از حضور شرکت های ایرانی 
در ایران هلث پس از دو سال غیبت، حضور در یک 
نمایشگاه از جهت محیطی و مکانی را بسیار مهم 
می شمارد: »درست است که االن در بهترین سالن 
قرار  سالن  انتهای  در  ولی  داریم،  قرار  نمایشگاه 
گرفته ایم. راهبرد ما با توجه به ضعف مکانی که به 
ما داده شده، این بود که اگر در این سالن جا بگیریم 
طبیعتا سال به سال می توانیم جایگاه بهتری را در 
سالن سعید داشته باشیم. ولی اگر بخواهیم به صورت 
بسیار عمومی صحبت کنیم، ما در سالن سعید از همه 
جا؛ از بخش اروپا، کشورهای مشترک المنافع یا قفقاز، 
خاورمیانه و آسیا دیدارکننده داریم. فروش کاالی 
ساخت ایران مشکل است و نیاز به ترفندهایی داریم 

که بتوانیم این کاالها را بهتر به فروش برسانیم.«

جابه جایی محل برگزاری عرب هلث
سه سالی بیشتر نمانده است که تابلو مرکز تجارت 
محل  فعلی  ساختمان  دیوار  روی  از  دبی  جهانی 
براساس  شود.  برداشته  عرب هلث،  برگزاری 
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جهانی  تجارت  مرکز  انجام شده،  برنامه ریزی های 
دبی تا سال 2020 به ساختمان بزرگ تر و مجهزتری 
در جبل علی منتقل می شود و ساختمان فعلی به 
غیرنمایشگاهی  فصل  در  هرساله  که  برنامه هایی 
برگزار می شود اختصاص می یابد. گفته می شود هر 
سال پس از پایان فصل نمایشگاه های جهانی در دبی، 
جشن های مجلل عروسی فرزندان شیوخ و متمولین 
عرب کشورهایی چون کویت، قطر و دیگر کشورهای 
حاشیه خلیج فارس  در محل ساختمان مرکز تجاری 

دبی برگزار می شود.

بودن بهتر از نبودن
اگرچه شرکت های ایرانی جاگرفته در سالن سعید در 
گوشه انتهایی سالن واقع شده بودند و سالن زعبیل7 
سالنی با سقف چادری، گرم و دور از دسترس]آخرین 
سالن مرکز تجاری که برای رسیدن به آن باید از 
سالن ها زعبیل 3؛ 5 و 6 می گذشتی[ بود اما مدیران 
شرکت های حاضر بر این باور بودند که حضور در 
عرب هلث بهتر از نبودن در آن است، چرا که بسیاری 
از مشتریان منطقه ای، عرب هلث را فرصتی می دانند 
تا بتوانند دیدار مستقیم با شرکت ها داشته باشند و به 

شکل بهتری تعامل کنند.

حضور در نمایشگاه ما را به جنبش وامی دارد
شرکت توسان یکی از شرکت های تولیدی ایران است 
که سال هاست تولیدات خود را به کشورهای آسیایی 
و اروپایی صادر می کند. این شرکت در سالن سعید 
غرفه داشت و تازه ترین محصول خود را در زمینه 

مراقبت های پزشکی نوزادان به نمایش گذاشته بود.
انکوباتور پرتابل تازه ترین محصول شرکت توسان بود 
که برای نخستین بار در عرب هلث رونمایی شد. علی 
رضایی، مدیرعامل توسان در معرفی ویژگی های این 
دستگاه گفت: »اول این که شکل آن با دستگاه های 
مشابه خارجی تا اندازه ای فرق دارد و سبک تر است؛ 
دوم این که همه چیز در یک محفظه مانند کپسول 
اکسیژن جمع شده که این محفظه دو در دارد که 
این ویژگی را برای استفاده راحت تر آن در آمبوالنس 
طراحی کرده ایم. امیدواریم بتوانیم بازار خوبی برای 

آن پیداکنیم.«
او درباره بخش تحقیق و توسعه شرکت توسان گفت: 
»بدون تحقیق و توسعه نمی توان پیشرفتی داشت. 
حدودا10 تا 15 درصد هزینه های کارخانه و شرکت 
فکر  در  همیشه  می شود.  توسعه  و  تحقیق  صرف 

نوآوری برای ارایه طرح جدیدی به بازار هستیم تا  
بتوانیم با کشورهای خارجی رقابت کنیم.«

مدیرعامل توسان با اشاره به این که سالن سعید، سالن 
خوبی است اما جای آن چنان خوبی به شرکت های 
ایرانی نداده اند، استقبال از کاالهای ایرانی را  خوب و با 
دیدارکنندگان بسیار ارزیابی کرد و گفت: » شرکت در 
نمایشگاه های جهانی مانند مدیکا و عرب هلث، برای 
ما دو حسن دارد؛ یکی این که به دنبال مشتری برای 
صادرات می گردیم که این کار به خوبی اجرا می شود؛ 
دوم این که با شرکت های قدری روبه رو می شویم که 
هرکدام پیشرفت های زیادی کرده اند و این ما را به 
جنبش وا می دارد که بتوانیم هر سال نوآوری جدیدی 

داشته باشیم یا کیفیت کاالهای مان را باالتر ببریم.«
شرکت توسان محصوالتش را به 15 کشور صادر 
می کند که آلمان، روسیه، ترکیه، اندونزی، مراکش، 
سوریه، عراق، کردستان عراق، دبی، الجزیره از جمله 

این کشورها هستند.

آغاز صادرات با گواهی نامه سی ای
شرکت پویندگان پزشکی پردیس، یکی از شرکت های 
دانش بنیان ایرانی که در سالن سعید غرفه داشت، 
کارخانه  است.  ارتوپدی  ایمپلنت های  تولیدکننده 
در  مینودشت  شهرستان  در  شرکت  این  تولیدی 
استان گلستان واقع است. به گفته فرشید اللهیاری 
دومین  پردیس،  پزشکی  پویندگان  مدیرعامل 
فناوری  شهرک  در  به زودی  شرکت  این  کارخانه 

پردیس تهران راه اندازی می شود.
او از دریافت گواهی نامه استاندارد سی ای در سال 95 
خبر داد و گفت: »نخستین بحث در تولید کاالها برای 
حضور در بازار جهانی، بحث کیفیت است که برای 
ما بسیار اهمیت داشته است. در پیامد همین نگاه و 
تالش، جایزه اهتمام به کیفیت را در سال 90 به عنوان 
نخستین شرکت ارتوپدی از سازمان غذاودارو دریافت 
کردیم. در سال 93  نیز به عنوان نخستین شرکت 
دانش بنیان تجهیزات ارتوپدی انتخاب شدیم و در دو 
سال متوالی 94 و 95 در جشنواره شیخ بهایی دارنده 
بهترین فناوری کیفی انتخاب شدیم. سعی کردیم 
نمونه ای که می سازیم نمونه قابل رقابت با خارجی 
باشد و صادرات خود به کشورهای اروپایی را کلید 

بزنیم.«
اهمیت  از  نمایشگاه  در  الهیاری، حضور  گفته  به 
ویژه ای برخوردار است: »حضورنداشتن در نمایشگاه 
مشکالت و معضالتی را برای همه شرکت های فعال 
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پدید می آورد. ما سعی کردیم امسال و سال پیش 
را در مدیکا باشیم. امسال هم در عرب هلث حاضر 
شدیم به  این علت که برخی از مشتری های محلی 
به  نیازهای شان  تامین  برای  از کشورهای منطقه 
خوشبختانه  می کنند.  مراجعه  ایرانی  شرکت های 
6-5 کشوری که تا االن نتوانسته بودیم با آن ها کار 
کنیم، در عرب هلث وارد مذاکره شدند و امیدوارم 

دستاورد خوبی داشته باشد.«

رونمایی از الکتروکاردیوگراف پرتابل
از  دیگر  یکی  پیشرو  داهیان پزشکی  شرکت 
شرکت های حاضر در سالن سعید بود. این شرکت 
دانش بنیان در زمینه طراحی و تولید دستگاه های 
نوار قلب و الکتروکاردیوگراف در انواع مختلف فعالیت 
شرکت  هیات مدیره  رییس  رّدادی  جالل  دارد. 
داهیان پزشکی پیشرو با اشاره به فعالیت این شرکت 
از  سال 86 تا کنون گفت: »نخستین محصول شرکت، 
دستگاه الکتروکاردیوگراف شش کاناله ای بود که با 
نام یاشام 635 وارد بازار شد و تا امروز بیش از 2500 
دستگاه آن در مراکز درمانی ایران نصب شده است. 
به  و  الکتروکاردیوگراف سه کاناله  دومین دستگاه، 
تولیدی جدید  دستگاه  تولید شد.  یاشام310  نام 
یک الکتروکاردیوگراف تک کاناله است که قابلیت 
پرتابل بودن دارد و اندازه آن بسیار فشرده و به اندازه 
یک دستگاه کارت خوان است که به زودی برای ارایه 
به بازار آماده می شود. همه مجوزهای استانداردی و 
سی ای آن را گرفته ایم، آماده ایم که قالب سازی اش 

انجام شود و پس ازتولید انبوه روانه بازارش کنیم.«
به صورت  تاکنون  پیشرو  پزشکی  داهیان  شرکت 
و  لبنان  امارات،  عراق،  کشورهای  به  غیررسمی 
سوریه صادرات داشته است. این شرکت سه ماه پیش 
گواهی نامه استاندارد سی ای خود را دریافت کرده 
است؛ رییس هیات مدیره شرکت امیدوار است پس 
از این بتوانند صادرات محصوالت خود را به صورت 
جدی آغاز کنند. او یادآور می شود برای این که بتوانند 
با شرکت های خارجی رقابت کنند، توجه ویژه ای 
به تحقیق و توسعه و نوآوری دارند: »ما از ابتدا که 
کارمان را برای دستگاه نوار قلب شروع کردیم، پایه 
را بر این گذاشتیم که همه طراحی از خودمان باشد و 
دستگاه های خودمان را هم به لحاظ شکل و هم کاربری 
با بهترین تولیدکنندگان دستگاه ها هم چون جی ای، 
شیلر و فیلیپس مقایسه کردیم، بنابراین 10درصد 
گردش مالی شرکت به تحقیقات و توسعه اختصاص 

دارد. به همین دلیل، انتظارمان این است که به خاطر 
شکل جدیدی که روی دستگاه های مان داریم، بتوانیم 
صادرات داشته باشیم. هر سال معموال یک دستگاه به 
دستگاه های ما اضافه شده است و می خواهیم سبد 
کاالیی مان را در این زمینه افزایش دهیم و با این 
گشایشی که بعد از برجام ایجاد شده است بتوانیم 
در صادرات هم قدمی برداریم. اگر امکانات بانکی هم 
درست شود، کار بهتر پیش می رود؛ چون می بینیم 
دوستانی که صادر می کنند برای دریافت پول چه 
مشکالتی دارند؛ پول به صورت دستی رد و بدل می 
شود و کسی نمی تواند پول را از طریق ساختار بانکی 

واریز کند.«
او سالن سعید را، سالن بسیار خوبی ارزیابی کرد اما از 
محل غرفه ها خرسند نبود: »محلی که به ما داده اند 
گوشه سالن و در مقایسه با جاهای دیگر سالن بسیار 
پرت است، به همین علت، دیدارکنندگان به اندازه ای 
که باید باشند، نیستند. چون معموال خودمان هم 
وقتی سالن ها را می گردیم،  آخرهای سالن را به خاطر 
خستگی رد می کنیم. استقبال زیادی نبوده است 
ولی آن چیزی که امسال بیشتر دیدم، این است که 
بیشتر کشورها آمده اند. پاویون آلمان بسیار بزرگ 
و حتی استان به استان شده، چین که همیشه بوده 
و  پاویون های بسیار بزرگی داشته است. خود دولت 
آمریکا و کشورهای دیگر همیشه دنبال این هستند 
که تولیدکنندگان شان را حمایت کنند و زیر پرچم 
کشورشان بیایند؛ ولی ما هنوز یک پاویون منسجم 
به نام ایران نداریم که جای خوبی داشته باشد و 
اتحادیه  باشد.  داشته  خوبی  بسیار  بازدیدکننده 
صادرکنندگان توانسته یک جایی را بگیرد، ولی این که 
شرکت های مختلف زیر پرچم کشور ایران و به عنوان 
پاویون ایران باشیم، امسال به آن صورت نبوده است.«

تولید دستگاه استریل جدید
شرکت نیامش یکی دیگر از شرکت هایی بود که در 
سالن سعید غرفه داشت. این شرکت در زمینه ساخت 
فعالیت  پزشکی  تجهیزات  تولیدات  کارخانجات 
می کند و تولیدکننده ماشین آالت است. هم چنین 
در زمینه استریل بیمارستانی نیز فعالیت می کند.  
مدیرعامل  شیرازی  حسینی  محمدحسن  به گفته 
شرکت، نیامش هم چنین دستگاه های استریل از1متر 
مکعب تا 30 متر مکعب تولید می کند: »تازه ترین 
محصول مان هم در زمینه استریل بیمارستانی است 
که بخش دانش بنیان شرکت در حال آماده سازی آن 
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برای تولید است و قرار است جایزه نوآوری هم دریافت 
کند.«

شرکت نیامش به چند کشور منطقه ازجمله افغانستان 
صادرات داشته است و پروژه هایی در چند کشور دیگر 
در دست اجر داد. حسینی با اظهار ناخرسندی از محل 
غرفه ها گفت: »متاسفانه جایی که به ما داده اند، جای 
جالبی نیست، دیدارکنندگان رغبت زیادی به دیدار 

از این بخش سالن ندارند.« 

صادرات 20 درصد محصول تولیدی
شرکت مهندسی کاواندیش سیستم نیز در سالن 
تولیدکننده  شرکت  این  داشت.  غرفه  سعید 
دستگاه های الکتروسرجری جراحی با جریان های 
فرکانس باال است که در اتاق عمل استفاده می شود و 
حدود 20 سال است که در این زمینه فعالیت می کند.

این شرکت انواع مدل های دستگاه الکتروسرجری 
و آرگون پالسما را در غرفه خود به نمایش گذاشته 
بود. حمیدرضا کاویانی مدیرعامل درباره جدیدترین 
»آخرین  گفت:  شرکت  این  تولیدی  دستگاه 
مدل، دستگاه آیکانیک است که تمام قابلیت های 
الکتروسرجری عادی و تخصصی مانند آرگون پالسما 

و دیگر ویژگی ها را در آن گنجانده ایم.«
درصد   20 تا   10 کاوندیش سیستم  او،  گفته  به 
محصوالتش را صادر می کند: »به کشورهای اندونزی، 
هند، اوکراین، سوریه]تا پیش از بحران در سوریه، 
خوب بود، االن کمتر شده است[ بالروس و زمانی 
هم به ترکیه صادرات داشته ایم اما به اندونزی بیشتر 

صادر کرده ایم.«
کاویانی محل غرفه اشان را نسبتا بد ندانست و گفت: 
»چندان نمی توان پیش بینی کرد که در پیدا کردن 
محصوالت  خیر.  یا  بوده ایم  موفق  جدید  مشتری 
ما محصوالتی نیست که به سرعت بتوان روی آن 
تصمیم گیری کرد. دیدارکنندگان می آیند، اطالعات 
می گیرند و مدتی بعد مکاتبه می کنند. معموال 5 تا 6 
ماه طول می کشد ببینیم آیا مشتری جدیدی از این 

نمایشگاه به دست آورده ایم یا نه.«

مذاکرات سودمند درباره تولید مشارکتی 
امسال کنسرسیوم دیالیز ایران برای سومین سال 
پیاپی در نمایشگاه عرب هلث حضور پیدا کرد و 
محصوالت و خدمات مجموعه 10 شرکت  خود را 
برای حاضران به نمایش گذاشت. غرفه کنسرسیوم 
در ورودی سالن زعبیل 7 و در کنار پاویون ایران،  

میزبان شمار زیادی از شرکت های فعال در زمینه 
دیالیز و انتقال خون در منطقه بود. 

انواع صافی های دیالیز تولید شرکت مدی تک سیس،  
خون  کیسه های  انواع  و  دیالیز  مصرفی  ملزومات 
صنایع پزشکی فارمد، تخت دیالیز و انواع ماشین 
تصفیه آب پزشکی )RO( مرکزی و قابل حمل شرکت 
نواتیس طب امسال بیشترین توجه مشتریان خارجی 
را به خود جلب کردند. هم چنین امسال نخستین 
محصول شرکت نوافارمد کیمیا در زمینه گندزدایی 
ماشین های دیالیز با نام »نواکلین« به بازار جهانی 

عرضه شد.
علی عبدی، مدیرعامل شرکت مداو طب پاوان با اشاره 
به دیدارهای انجام شده میان نمایندگان خارجی با 
مدیران کنسرسیوم دیالیز ایران گفت: »امسال شمار 
چشم گیری از متخصصان و نمایندگان شرکت های 
فعال در حوزه تجهیزات پزشکی و دیالیز از کشورهای 
پاکستان،  میانه،  آسیای  آفریقایی،  اروپایی، 
افغانستان، عراق، سوریه و عربستان برای همکاری در 
زمینه تولید و توزیع محصوالت و همکاری برای ارایه 

خدمات این مجموعه اعالم آمادگی کردند.« 
مدیر فروش محصوالت دیالیز کنسرسیوم با بیان 
این که تولید محصوالت دیالیز در ایران منطبق با 
باالترین استانداردهای روز دنیاست، افزود: »یکی 
از دستاوردهای مجموعه ما در نمایشگاه امسال این 
است که پیشنهادهای زیادی برای تولید محصول 
نیمه آماده در ایران و مونتاژ در خارج از کشور داریم. 
این پیشنهادها نه فقط از کشورهای منطقه که حتی 

از اروپا و آفریقای شمالی به دست ما می رسد. این 
افتخاری برای کشور ماست که بیشتر متهم است 
که صنایعش فقط مونتاژکارند. اگر ما بتوانیم این 
مسیر را در پیش بگیریم، قطعاً باعث توسعه بازارمان 
می شود و شاید از صادرات صرف مفیدتر باشد. یکی 
این  پزشکی  محصوالت  صادرات  پیش نیازهای  از 
است که استانداردهایی چون ISO13485 و الزامات 
اتحادیه اروپا؛ سی ای )CE( را در سازمان خودتان 
پیاده سازی کرده باشید که خوشبختانه این امر در 

مجموعه ما اتفاق افتاده است.«
عبدی با اشاره به ظرفیت تولید هر یک از محصوالت 
این مجموعه افزود: »خوشبختانه در دو سال گذشته 
از  یکی  به عنوان   - دیالیز  صافی  تولید  ظرفیت 
محصوالت مورد نیاز بازار- به اندازه ای رسیده است 
که در کشور خودکفا شده ایم و می توانیم صادرات 
مناسبی داشته باشیم. در کنار آن توانسته ایم 25 
با  را  دیالیز  ملزومات مصرفی  از  محصول مختلف 
ظرفیت باال تولید بکنیم. به این ترتیب،  بسته کامل 
لوازم مصرفی دیالیز را فراهم کرده ایم که خود این 
موضوع جذابیت زیادی برای مشتریان دارد، چون 
می بینند می توانند کل ملزومات یک بخش را از یک 
نقطه با قیمت بهتر خریداری کنند و خدمات پس از 

فروش را هم یک نقطه برعهده دارد.« 
او هم چنین گفت: »انواع کیسه های خون صنایع 
پزشکی فارمد از جمله  کاالهایی بوده اند که در دو سال 
گذشته تقاضای زیادی از منطقه برای آن ها وجود 
داشته است، ولی ما عمال با توجه به نیاز داخلی امکان 
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صادرات نداشتیم که خوشبختانه امسال با افزایش 
ظرفیت این امر میسر شده است و با افزایش مجدد 
ظرفیت در سال آینده، ایران می تواند قطب تولید 

کیسه خون در منطقه خاورمیانه شود.«
شرکت نواتیس طب، عضو دانش بنیان کنسرسیوم 
دیالیز ایران، امسال با یک نمونه تخت دیالیز و دو نمونه 
دستگاه تصفیه آب پزشکی برای بخش های دیالیز در 
این نمایشگاه شرکت کرد. علی رضایی، مدیرعامل 
شرکت درباره مزایای رقابتی این محصوالت گفت: 
برای  که  بین المللی  استاندرادهای  کنار  در  »ما 
دستگاه های خود دریافت کرده ایم تا کیفیت آن ها 
را تضمین کنیم، از نظر قیمت می توانیم حتی با 
نمونه های چینی هم رقابت کنیم. خوشبختانه دانش 
همین  و  کرده ایم  بومی سازی  را  دستگاه ها  تولید 

باعث شده بتوانیم هزینه ها را مدیریت کنیم.«
او با اشاره به طراحی جدید دستگاه تصفیه آب پزشکی 
این شرکت موسوم به نوا آراُ )Nova Ro( گفت: این 
دستگاه می تواند در بخش های سی سی یو و آی سی یو 
برای دیالیز حاد و فوری استفاده شود و هم قیمت 
خود دستگاه و هم نگهداری از آن بسیار پایین تر از 
نمونه های خارجی است و تقاضای زیادی برای آن 

داشته ایم.« 
با توجه به نیاز شدید کشورهای منطقه به تأمین  
زمینه  در  کنسرسیوم  تجربه  پرستاری،   خدمات 
را  زمینه  دیالیز  بخش ّهای  مدیریت  و  راه اندازی 
در  خدمات  این  ارایه  برای  درخواست ّهایی  برای 
طبخی،  ناصر  است.  کرده  فراهم  کشورها  دیگر 
بیان  با  نیز  سروش  ثمین طب  شرکت  مدیرعامل 
این که کنسرسیوم به بلوغ کافی برای مدیریت بخش 
در خارج از کشور رسیده است،  تأکید کرد: »پس از 
نمایشگاه، بر اساس اولویت درخواست ها، بازدیدهایی 
از سه کشور منطقه خواهیم داشت تا شرایط را برای 
تأسیس بخش بررسی کنیم. کنسرسیوم دیالیز ایران 
در حال حاضر هفت بخش دیالیز را در استان های 
مدیریت  و  است  کرده  راه اندازی  کشور  مختلف 
می کند. در بازدیدهای نمایندگان خارجی کشورهای 
منطقه از بخش های دیالیز ما، تمایل برای راه اندازی 

بخش در این کشورها وجود دارد.«

تالش برای جلب مشتریان جدید
دستگاه های  سازنده  و  طراح  سازگر،  شرکت 
و  بیمارستانی-دارویی-صنعتی  اتوکالوهای 
این  است.  مختلف  ظرفیت های  در  آزمایشگاهی 

غرفه  زعبیل7،  در سالن  ایران  پاویون  در  شرکت 
داشت و تصویر محصوالت خود را در قالب استند به 

نمایش گذاشته بود.
اشکان بهرامیان فر، مدیر فروش سازگر با ناخرسندی 
از محل غرفه گفت: »نمایشگاه مطابق سالیان گذشته 
طبق مقررات و شرایط کامل برگزار شد اما با توجه به 
موقعیت نامناسب غرفه شرکت که از طریق نمایندگی 
عرب هلث در ایران خریداری شده بود، ما ترجیح دادیم  
بیشتر به غرفه نمایندگی های خود مراجعه کنیم.« 
دستگاه های  نمایندگی  هم چنین  سازگر  شرکت 
ابزارشوی و لگن شوی شرکت آتوس)ATOS( ایتالیا 
را دارد: »از زمان دریافت نمایندگی تاکنون، نزدیک 
ابزارشوی  را به دستگاه های  از 50 مرکز  به بیش 
بیشتر  تجهیز  در  سعی  و  کرده ایم  تجهیز  آتوس 
مراکز کشورمان با  محصوالت این برند و محصوالت 
خودمان داریم.« او افزود: »از سوی دیگر، با توجه 
به صادرات محصوالت سازگر به کشورهای همسایه، 
درصدد جلب مشتری جدید و عرضه محصوالت به 

کشورهای مختلف هستیم.«

معرفی دستگاه ها با دی وی دی و انیمیشن
شرکت خزرالکتریک یکی از شرکت های ایرانی حاضر 
در پاویون ایران در سالن زعبیل 7 بود. این شرکت 
را  بیمارستانی  زباله های  بی خطرساز  دستگاه های 
تولید می کند و از شرکت های صادرکننده تجهیزات 

پزشکی به شمار می رود.
صنعتی  شرکت  مدیرعامل  نوایی  مجتبی 
مساحت  و  ایران  پاوین  محل  از  خزرالکتریک، 
تحریم  از سال ها  نبود: »پس  آن چندان خرسند 
ناجوانمردانه و فرصت سوزی های فراوان، امسال تنها 
در حدود 160 متر محوطه در سالن زعبیل7 برای 6 
شرکت ایرانی به شکل پاویون اختصاص یافت و این 
در حالی بود که کشور ترکیه با حدود 50 شرکت در 
نمایشگاه، پاویونی بسیار کامل و زیبا و چندبرابر ایران 
را در اختیار گرفته بود. در مجموع می شود گفت که 
از همه جای دنیا برای نمایشگاه آمده بودند که خود 
من انتظار این همه استقبال از طرف شرکت کنندگان 
خارجی و هم چنین گستردگی نمایشگاه را نداشتم.«

او افزود: »از مزایای این نمایشگاه، دیدن تولیدات 
در  خزرالکتریک  محصوالت شرکت  مشابه  تقریباً 
هم چون  کشورهایی  از  خارجی  شرکت های  غرفه 
ترکیه، فرانسه، انگلیس، آمریکا، ایتالیا، کره جنوبی 
و بلژیک بود. هم چنین مشتریانی از ایران، پاکستان، 
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آذربایجان، ترکیه، هند، مالزی، امارات متحده، عمان، 
لبنان، اردن، کویت و بنگالدش داشتیم که از غرفه 
تعداد  انجام شد. حضور  دیدار کردند و مذاکراتی 
زیادی از خریداران ایرانی در این میان، بیانگر اهمیت 

این نمایشگاه برای هم وطنان مان است.«
مدیرعامل خزرالکتریک، دستیابی به راه های ارتباطی 
بیمارستان ها از طریق غرفه بیمارستان های حاضر در 
نمایشگاه و مصاحبه خبرنگار مجله اف بی روسیه و 
تهیه گزارش از غرفه این شرکت را از دیگر نکات جالب 
این گونه  در  »حضور  دانست:  عرب هلث  نمایشگاه 
نمایشگاه های بین المللی  که دیدارکنندگان فراوانی 
از سراسر جهان دارند به گونه ای حفظ آبروی صنعت 

کشور است.«  
در  سهولت  و  تسریع  برای  خزراکتریک  شرکت 
برقراری ارتباطات با دیدارکنندگان، دی وی دی هایی 
برای  معرفی دستگاه های مختلف به زبان انگلیسی 
آماده کرده بود که در مدت برگزاری نمایشگاه به 
دیدارکنندگان داده می شد: »ضمنا در مالقات های 
رسمی با برخی از مقامات، هدایایی سنتی از کشور 
از  سوقا ت هایی  دستی،  ایران)کارهای  عزیزمان 
اشعار  با  بسته بندی هایی  در  پسته  اصفهان،  هنر 
که  شد  تقدیم  اسالمی(   – ایرانی  مینیاتورهای  و 
برای شان بسیار جالب و خاطره انگیز بود. انیمیشن 
دستگاه  عملکرد  چگونگی  درباره  کوتاهی  فیلم  و 
بی خطرساز نیز در غرفه ارایه کردیم که مفید بود و 
انیمیشن کاملتری برای نمایشگاه های بعدی آماده 
خواهیم کرد.« شرکت خزرالکتریک در نظر دارد سال 

آینده نمونه دستگاه های خود را به عرب هلث بیاورد.
نوایی درباره تازه ترین تولیدات شرکت خزرالکتریک 
گفت: »دستگاه هاي بي خطرساز جدیدی که تولید 
کرده ایم با استفاده از کراشر داخلي و ریبون حجم 
زباله عفوني را ٧٠٪ کاهش می دهند. این فناوری 
جدید به عنوان اختراع و دانش فني انحصاري شرکت 
خزرالکتریک ثبت شده است. دستگاه، زباله خروجي 
را کامال خشک و بدون شیرابه و هیچ گونه بوي زننده، 
به صورت پرس شده بی خطر می کند که قابل مصرف 
در کارخانه سیمان براي پخت کلینکر سیمان است و 
موجب 30 درصد صرفه جویي در گاز مصرفي کارخانه 
سیمان شده است و میلیاردها تومان صرفه جویي 
براي کارخانه سیمان و کاهش تبعات کمبود گاز را 

به دنبال خواهد داشت.«
برخالف  خزرالکتریک  کراشرهاي  او  گفته  به 
کراشرهاي اروپایي، با هر نوع زباله عفوني منطقه 

زباله هاي  دستگاه  »این  است:  سازگار  خاورمیانه 
بي خطر شده را به سرعت کم حجم و غیر قابل بازیافت 
خزرالکتریک  جدید  زباله  پرس  دستگاه  مي کند. 
می تواند هر سه بین زباله را تبدیل به یک بین کند. 
هم چنین به کمک دستگاه هاي مدرن بوسوز، تمامی 
بوهاي محیط یا خروجي دستگاه ا را از میان مي برد.«

ارایه دستگاه پرتودرمای اینترابیم600
شرکت زایس )Carl Zeiss( آلمان سرآمدترین شرکت 
تولیدکننده تجهیزات اُپتیک جهان است که پیشینه 
طوالنی در این زمینه دارد. این شرکت که درزمینه های 
دیگری چون تجهیزات پرتودرمانی فعالیت می کند، 
 )600 InteraBeam( 600دستگاه پرتودرمانی اینترابیم
را نیز در کنار محصوالت چشم پزشکی خود در سالن 

سعید به نمایش گذاشته بود. 
هم زمان با توافق برجام، زایس تصمیم بر حضوری 
پررنگ تر در بازار ایران گرفت که نتیجه، راه اندازی 
دفتر  توسعه تجاری در ایران بود. علی نصیری مقدم، 
مدیر توسعه تجاری شرکت کارل زایس در ایران  
گفت: »این شرکت با بیش از 170 سال قدمت در 
زمینه اُپتیک، از پرچم داران تولید علم و فناوری در 
این حوزه است. زایس در زمینه های مختلف از جمله 
پزشکی، آزمایشگاهی، ابزار دقیق صنعتی و تولید 
فیلمبرداری  و  عکاسی  دوربین های  انواع  لنزهای 
فعال است. درگذشته فعالیت زایس در ایران تمرکز 
بیشتری در حوزه پزشکی و سالمت داشته است اما در 
برنامه توسعه تجاری پوشش دیگر گروه های کاالیی 

در بازار ایران در دستور کار قرار گرفته است.« 
برای  مناسبی  فضای  را  عرب هلث  نمایشگاه  او 
تبادل افکار و نظرات میان شرکت مادر، نماینده ها 
و مصرف کننده محصوالت و هم چنین  برای انعکاس 
عملی  راه حل های  پیداکردن  نهایتا  و  مشکالت 
می داند: »دستاورد این نمایشگاه برای من ایجاد پل 
ارتباطی با تعدادی از افراد کلیدی در شرکت زایس 
بود که می تواند باعث تسهیل روند تجاری میان آلمان 

و ایران شود.«
مدیر توسعه تجاری شرکت کارل زایس در ایران 
درباره تازه ترین نوآوری این شرکت گفت: »ما دستگاه 
اینترابیم 600 را در نمایشگاه ارایه کردیم که نسل 
به روزشده اینترابیم500 است. این دستگاه توانایی 
پرتودرمانی موضعی سلول های سرطانی در هنگام 
عمل را دارد. در مدل جدید این دستگاه کنسول 
چند منظوره ای طراحی شده که باعث راحتی کار با 

این دستگاه می شود.«

انکوباتور نوزاد بی بی لیو رونمایی شد
شرکت دراگر 2017 به نمایش و معرفی محصوالت 
از 300 متر در  و خدمات خود در غرفه ای بیش 
سالن سعید پرداخت . دراگر، انکوباتور نوزاد به نام 
از  نمایش گذارد که  به  را   )Baby Leo(بی بی لیو
طراحی بسیار عالی و کاربری بسیار ساده و آسانی 
برخوردار است و قابلیت این را دارد که بنا به شرایط 
Close Sys- )بیمار تبدیل به انکوباتور ساختاِربسته 

tem( یا ساختاِرباز )Open System( شود.

فنون  شرکت  فروش  کارشناس  مظهر،  علیرضا 
آزمایشگاهی که نمایندگی دراگر را دارد درباره این 
محصول گفت: »در طراحی بسیار جالب آن، درب 
رویی انکوباتور با یک بازوی متحرک به سمت باال 
کاماًل از قسمت پایین جدا و لبه های کنار هم باز 
می شوند و به پایین می روند. هم چنین کل قسمت 
انکوباتور قابلیت باالوپایین شدن برای انطباق شرایط 
مراقب یا مادر در نشستن  یا ایستادن کنار دستگاه را 
دارد. تشک زیرین نوزاد نیز قابلیت باالوپایین شدن 
و شیب دار شدن را دارد. این دستگاه انکوباتور مجهز 
به فتوتراپی نیز است بنابراین برای نوزادی که در 
انکوباتور قرار گرفته، می توان هم زمان فتوتراپی هم 

انجام داد.«
دراگر در قسمت ونتیالتورها، دستگاه های ساوینا300 
 )EvitaV300(300اویتاوی و   )Savina300(
وی ان  نوزاد  مختص  ونتیالتور  هم چنین  و 
VN500(500( را به نمایشگاه آورده بود: »هم چنین 
در زمینه کنسول و آتلت های دراگر، کنسول جدیدی 
ارایه شد که آتلت های آن به صورت پنهان کار شده اند 
و با نور مخفی در دوطرف، نمای بسیار زیباتری را به 

اتاق بیمار می دهد.«
انواع نمایشگرها، ستون های سقفی، سامانه گازهای 
سانترال طبی و ولوباکس های آن، چراغ های اتاق 
عمل تک قمره و دوقمره از دیگر تجهیزات دراگر 
در نمایشگاه بود:» چراغ های اتاق عمل حداکثر تا 
روشنایی  توان   )32000lux(لوکس  320000
دارند و ستون نوری با طول 75 سانتی متر را بدون 

کوچک ترین سایه ای در هنگام کار ایجاد می کنند.«
بیهـوشی  دستگاه  بیهوشی،  بخش  در  دراگر 
زئوس  بیهـوشـی  دستگاه  پرسیوس)Perseus(و 
ساختاِربسته)close system Zeus( را نمایش داد: 
»شرکت فنون آزمایشگاهی دستگاه پرسیوس را با 
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این که جدید است در کنگره های تخصصی یک سال 
گذشته در ایران ارایه و معرفی کرده که با استقبال زیاد 
متخصصان بیهوشی مواجه شده و چند مرکز هم این 

دستگاه را نصب کرده یا سفارش داده اند.«
در بخش دیگری از غرفه امکان استفاده از عینک 
واقعیت مجازی فراهم بود و دیدار کننده می توانست 
به صورت مجازی و سه بعدی)3D( از اتاق عمل و 

محصوالت شرکت دیدار کند.

بیمارستان ها باید طبق استاندارد به سامانه 
هوشمند گازهای طبی مجهز شوند

صادر  ایران  به  ایتالیا  پی  دلتا  شرکت  محصوالت 
می شود؛ شرکت هوایار طب به مدیرعاملی علیرضا 
انصار نمایندگی این شرکت را در ایران به عهده دارد. 
شرکت دلتا پی در  زمینه تولید سامانه های مرکزی 
می کند.  فعالیت  بیمارستان ها  پزشکی  هوارسانی 
داریو باسینو مدیرعامل شرکت دلتا پی از این که 
نمایندگی محصوالتش درایران را به شرکت هوایار 
اظهار خرسندی می کند: »حدود  طب داده است 
دیدار  عرب هلث  نمایشگاه  در  ما  پیش  چهارسال 
کردیم و راجع به کار با هم صحبت کردیم. سپس 
سفری به ایران داشتم، شرکت هوایار را دیدم، کارخانه 
و امکانات شرکت را بررسی کردم و برای کار با هم 
داشتیم.  فنی  مذاکرات  رسیدیم. سپس  توافق  به 
)پایپینگ(  لوله کشی های  زمینه  در  ما  شرکت 

طبی  گازهای  سیستم های  تجهیز  طبی،  گازهای 
مراکز درمانی شامل اکسیژن ساز، هوای مدیکال، 
وکیوم سانترال،کنسولها، ان اNO2(2ُ(، گاز بیهوشی 
و سامانه  مدیریت گازهای طبی و تمامی لوازم جانبی 
گازهای طبی فعالیت می کند و هم اکنون، چهارسال 
است که شرکت هوایار طب به نمایندگی ما این 
خدمات را در ایران ارایه می دهد.« او با اشاره به این که 
پیش از سفر به ایران، هیچ تصوری از ایران نداشته 
است گفت: »وقتی به ایران سفر کردم ایران را متفاوت 
از کشورهای خاورمیانه دیدم که وضعیتی روبه رشد و 
روبه پیشرفت دارد و جا دارد بسیاری از ساختارهای 
بهداشتی و درمانی آن ارتقا پیدا کند. بیمارستان های 
مختلفی را دیدم که نشان می دادند وضعیت سالمت 

در ایران خوب است ولی جای کار و توسعه دارد.«
باسینو با اظهار رضایت از شیوه و شرایط کار در ایران، 
درباره امکان سرمایه گذاری و تولید مشترک گفت: 
»نماینده ما در ایران، مدیر و بازرگان خوبی است 
و اکنون نمایندگی شرکت ما در عراق و aسوریه 
نیز به عهده شرکت هوایار است و اگر فرصتی برای 
پیش  ایران  در  محصوالت مان  تولید  و  مشارکت 
بیایید هم به صورت جهانی و هم منطقه ای از آن 
استقبال می کنیم. این به سود ما است که بتوانیم 
محصوالت مان را در ایران و با کارکنان ایرانی تولید 
کنیم و از ایران به کشورهای منطقه صادر کنیم؛ 
به ویژه این که هم اکنون ما امکان صادرات به عراق 

و سوریه را نداریم و شرکت هوایار این کار را برای ما 
انجام می دهد.«

او درباره تازه ترین برنامه تولید شرکت دلتا پی گفت: 
»یکی از کارهایی که در حوزه تجهیزات گاز طبی 
می توان انجام داد، این است که بر روی فرایند تولید 
گاز طبی تا زمانی که به دست بیمار برسد، مدیریت و 
نظارت بسیار دقیق تر به کمک فناوری های پیشرفته و 
طبق استانداردهای روز دنیا انجام دهیم. ما هم اکنون 
استانداردهای  با  تا  می کنیم  کار  برنامه  این  روی 
قوی تریی کارها را انجام دهیم. هم چنین در بهبود 
می بریم،  کار  به  تولید  برای  که  موادی  کیفیت 
موفقیت هایی نسبت به سال گذشته داشته ایم که در 
نهایت محصولی با کیفیت باالتر و با سامانه  مدیریت 
بسیار قوی تر به دست بیمار برسد؛ هم اکنون همین 

کار را در ایران نیز انجام می دهیم.«
سامانه  پیش اندیشی  درباره  دلتاپی  مدیرعامل 
هوارسانی پزشکی در طراحی بیمارستان ها گفت: 
»سامانه هوارسانی پزشکی، بخش مهمی از طراحی 
بیمارستان است و باید در هنگام ساخت بیمارستان 
بیمارستان  که  شرکت هایی  امروزه  شود.  لحاظ 
می سازند بیمارستان را  بدون تجهیز تحویل می دهند 
و بهره بردار باید بیمارستان را تجهیز کند اما همین 
شرکت ها بیمارستان ساخته شده را حتما با سامانه 
گاز طبی تحویل می دهند چون این از قوانین ساخت 
بیمارستان است و همان طور که شما یک ساختمان را 
با برق تحویل می دهید، یک بیمارستان تازه ساز الزم 

است  با تجهیزات گازهای  طبی تحویل داده شود.«

حوزه  در  مستمر  حضور  ده سال  از  بیش 
گازهای طبی

و  طب  هوایار  شرکت  مدیرعامل  انصار،  علیرضا 
تولیدکنندگان  صنفي  انجمن  هیأت مدیره  عضو 
درباره  نیز  پزشکي  تجهیزات  صادرکنندگان  و 
هوایار  »شرکت  گفت:  شرکت  این  فعالیت های 
و  صنعتی  و  پزشکی  کمپرسورهای  تولیدکننده 
نماینده شرکت اطلس کوپکو در ایران است . هوایار 
به عنوان نخستین تولیدکننده ایرانی دستگاه هوای 
فشرده مدیکال مرکزی و تجهیزات تامین اکسیژن 
حدود  از  بیمارستانی(،  )اکسیژن ساز  بیمارستانی 
ده سال پیش موفق به دریافت مجوز تولید پکیج 
هوای مدیکال و اکسیژن ساز بیمارستانی از اداره کل 
تجهیزات پزشکی در باالترین درجه شده است و 
استانداردها، گواهی نامه ها و جوایز بین المللی آن  را 

نمایشگاه
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دریافت کرده است.«
نمایندگی شرکت های  هوایار  او، شرکت  گفته  به 
 )Friul Air(متعدد از جمله دلتاپی ایتالیا،  فریول ایر
آمریکا، هایپرتک   )Oxyheal(اُکسی هیل ایتالیا، 
)Hippertech( و کربون سان)Karbonsan( ترکیه 
است: » هوایار غرفه ای در نمایشگاه عرب هلث نداشت 
اما محصوالت شرکت به وسیله  پوستر و کاتالوگ 
انجمن صنفی تجهیزات پزشکی معرفی و  توسط 

تبلیغ شد.«

دستگاه های  هوشمند  ازنسل  رونمایی 
دیالیز سی آر آر تی

شرکت بی بران یکی ازشرکت های به نام آلمانی است 
که در زمینه تولید دستگاه های دیالیز و لوازم مصرفی 
آن فعالیت می کند. شرکت دیالیرتجهیز نمایندگی 

این شرکت را در ایران به عهده دارد.
 بی بران آخرین نسل از دستگاه سی آر آرتی خود را در 
سالن سعید رونمایی کرد. دستگاهی است که برای 
درمان جایگزین کلیه در بخش های آسی یو به کار 
می رود. این دستگاه کار دیالیز را برای بیمارانی که 
در آی سی یو بستری اند و فشار خون پایینی دارند 
انجام  شده اند،  کلیوی  مشکالت  دچار  هم زمان  و 
می دهد؛ به گونه ای که بیمار برای مدت طوالنی زیر 
دستگاه زنده بماند و آن سمومی که داخل بدن بیمار 

است دفع شوند تا کلیه به حالت اولیه برگردد. 
مزدا نیک نفس مدیرعامل دیالیزتجهیز درباره نسل 
جدید دستگاه های سی آر آر تی گفت: »این دستگاه، 
دستگاه خاصی است. پرستاری که در آی سی یو کار 
می کند چون با کار دیالیز بیگانه است، زمان می برد 
تا کار با دستگاه دیالیز را یاد بگیرد و به آن عادت 
کند؛ به ویژه این که شاید ماهی یک بار پیش بیاید 
که بیماری در آی سی یو به دیالیز نیاز داشته باشد. 
دستگاه سی آر آر تی جدید به صورت کاستی است که 
به حالت کلیک کالک قرار می گیرد و با اشاره به یک 
دکمه، خودش آغاز به کار می کند و برای دیالیز آماده 
می شود و پرستار دیگر این نگرانی را ندارد که بخواهد 
یک دستگاه را برای کار آماده سازی کند. در صورتی 
که پرستار در دستگاه های قدیمی نیاز داشت مدام 
به روز باشد و  با دستگاه  بتواند کار کند و  شیوه کار آن 

را فراموش نکند.«
این  به گفته مدیرعامل دیالیزتجهیز، نسل جدید 
دستگاه ها  در جراحی های قلب نیز کاربرد دارد. این 
دستگاه نخستین دستگاه در دنیا است که می تواند 

به دستگاه اکمو وصل شود و هنگامی که بیمار عمل 
جراحی قلب بای پس می شود، دستگاه مقداری از آب 
و سموم را بگیرد و دفع کند: »این ویژگی به ویژه برای 
بیماران سالمند که جراحی قلب می شوند کارایی 
خوبی دارد و می تواند میزان بهبود و زنده ماندن بیمار 
را باال ببرد؛ فناوری بسیار نوینی است که تاکنون 
چندین مقاله در ارتباط با این دستگاه در آمریکا و 

اروپا نوشته شده است.«
 )Close System(این دستگاه ویژگی ساختاِربسته
دارد: »بیماری را که حتی در بدترین شرایط دچار 
ایدز، هپاتیت یا دیگر بیماری های خطرناک باشد، 
مانند  دیگری  تجهیزات  و  دستگاه ها  به  نمی توان 
دیالیز وصل کرد و باید شرایط قرنطینه داشته باشند. 
اما ویژگی ساختاِربسته دستگاه نسل جدید این امکان 
را می دهد که بیماران دچار بیماری های عفونی را نیز 
به آن وصل کرد و نیاز به ضدعفونی ندارد. تنها لوازم 
مصرفی اش جدا شده و دور ریخته می شود و دستگاه 
می توانند دوباره برای بیمار دیگری استفاده شود 

بدون این که هیچ گونه آلودگی را منتقل کند.«
این دستگاه برای بیماران پیوندی عالوه بر دیالیز، 
کار پالسمادرمانی را هم انجام می دهد و می تواند به 
بیمارانی که دچار مشکل پس زدگی اندام های پیوندی 
هستند کمک کند و از طریق تصفیه خود پالسما، از 
پیوند نگهداری کند و نگذارد پیوند پس زده شود و 
شرایط همخوانی را بیشتر می کند: »تالش می کنیم 
این دستگاه را در پایان 2017 و پس از گذراندن 

مراحل قانونی ثبت، به ایران وارد کنیم.«
دیالوگ آی کیو دستگاه دیالیز دیگری بود که بی بران 
در غرفه خود رونمایی کرد. این نام گذاری بی دلیل 
نیست؛ چون نخستین دستگاهی است که پارامترهای 
خون را هم اندازه گیری می کند. بزرگ ترین مشکل 
رایج در بیماران دیالیزی که به اصطالح می گویند 
می میرد؛  دیالیز  دستگاه  زیر  دیالیزی  بیمار 
مشکل هایپوتیشن و افت فشار است، این دستگاه 
می تواند میزان اشباع اکسیژن خون بیمار را نشان دهد؛ 
وضعیت و شرایط فشار خون بیمار را اندازه گیری کند 
و بر اساس برنامه ای که در آن گنجانده شده، می تواند 
این پیش بینی را انجام دهد که بیمار با این شرایط 
فشار و با این شرایط درمانی ممکن است ظرف یک 
یا دو دقیقه دیگر دچار افت فشار شود و خدای ناکرده 
زیر دستگاه جان بدهد و بنابراین پیش بینی، دستگاه 
به طور خودکار میزان درمان را به حداقل می رساند تا 
فشار را باال ببرد: »افزون بر این، دایالوگ آی کیو یک 

نوآوری دیگر هم دارد که برای بیمارانی کاربرد دارد که 
دچار نارسایی مزمن کلیه و دیالیزی نیستند بلکه در 
یک بیماری یا حادثه مانند تصادف دچار نارسایی حاد  
کلیه می شوند و  نیاز اورژانسی به دیالیز پیدا می کنند. 
در چنین شرایطی بیمار مانند یک بیمار دیالیزی 
معمولی دارای شانت دیالیز نیست که بتواند دیالیز 
دوسوزنه انجام دهد، باید برای بیمار دیالیز تک سوزنه 
انجام دهند، روش تک سوزنه اصوال در دنیا همیشه به 
این شکل بوده که خون تصفیه شده وغیرتصفیه شده  
از یک سوزن رفت وآمد می کنند، بهره وری و کیفیت 
آن پایین است. چیزی که وی بران در این دستگاه ارایه 
داده، یک روش تک سوزنه به صورت کالس باال است 
که کیفیت دیالیز را تا حدود 75 درصد کیفیت یک 

دیالیز دوسوزنه را افزایش می دهد.« 

سینه  اکسترنال  سیلیکونی  پروتزهای 
آموئنا

تولید  زمینه  در   )amoena( آلمان  آموئنا  شرکت 
پروزهای اکسترنال سینه فعالیت می کند. این شرکت 
بیش از 40 سال است که پروتزهاي اکسترنال سینه 
)بدون نیاز به جراحي( و ملزومات آن براي افرادي 
که عمل جراحي سینه )ماستکتومي، المپکتومي 
می کند  تولید  داده اند،  انجام  سینه(  بازسازي  و 
و  اروپا   )CE(سی ای تاییدیه  آن،   محصوالت  و 

اف دی ای)FDA( آمریکا را دارد.
شرکت آموئنا نمایندگی خود در ایران را به صورت 
انحصاری به شرکت وزین طب ماندگار سپرده است. 
شرکت وزین طب فعالیت خود را از سال 1394 با 
هدف کمک به ارتقاء فرهنگ جامعه در پیشگیري، 
درمان و مراقبت هاي پس از درمان سرطان پستان 
آغاز کرد. یاسمین خسروشاهی، مدیرعامل وزین طب 
درباره محصوالت پروتز سینه گفت: »وجود پروتزهای 
اکسترنال سینه از یک سو نیاز به زیبا بودن و کامل بودن 
یک زن را مرتفع می کند و از سوی دیگر با ایجاد تعادل 
وزنی در هر دو سمت بدن مانع از عوارض ثانویه مانند 
آسیب به ستون فقرات فرد و در نتیجه آن دردهای 
مهلک کمری و هم چنین ایجاد »شانه های نامتقارن« 
که در نتیجه پنهان کردن قسمت آسیب دیده بدن 

پدید می آید، خواهد شد.«

معرفی دستگاه تاچ  ای سی جی و وب اپ
گروهی  سوی  از  هیرادطب  اندیشگران  شرکت 
ایجاد  کشور  پزشکی  مهندسان  و  متخصصان  از 
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انحصاری  نماینده  شرکت  این  است.  شده 
VIN- )دستگاه های اکوکاردیوگرافی شرکت وینو 
تست  الکتروکاردیوگرافی،  دستگاه های   ،)NO

و   )ECG( ای سی جی  هولترمانیتورینگ  ورزش، 
شرکت   )ABPM( فشارخون  هولترمانیتورینگ 
کاردیوالین )Cardioline( و دستگاه های بازتوانی 

قلبی شرکت لود)Lode( است.
بخش  مدیر  و  هیات مدیره  عضو  فهادان  علی 
با اشاره  اندیشگران هیرادطب  قلب وعروق شرکت 
به حضور گسترده شرکت های مختلف و معتبر دنیا 
در تمامی حوزه های مهندسی پزشکی در عرب هلث 
گفت: »آرزوی بنده این است که در کشور خودمان 
ایران هم با حذف نمایشگاه های موازی و استانی 
تجهیزات پزشکی و تمرکز ملی برروی نمایشگاهی 
واحد و با کیفیت، عالوه بر فراهم کردن تمامی امکانات 
برگزاری یک  استانداردهای الزم، ساالنه شاهد  و 
نمایشگاه معتبر تجهیزات پزشکی در کشور عزیزمان 
ایران و با نام ایران هلث باشیم که از استانداردهای 

باالی جهانی نیز برخوردار باشد.«
سونوگرافی  محصوالت  جدیدترین  او،  گفته  به 
مختلف  انواع  وینو،  شرکت  از  اکوکاردیوگرافی  و 
دستگاه های  و  ورزش  تست  الکتروکاردیوگرافی، 
هولترمانیتورینگ ریتم و فشار از شرکت کاردیوالین 
انواع مختلف دوچرخه و تردمیل های  و هم چنین 
تخصصی پزشکی، دستگاه های توان بخشی، بازتوانی 
قلبی، تخت استرس اکو و پزشکی ورزشی از شرکت 
لود در غرفه این شرکت ها در نمایشگاه عرب هلث به 
نمایش درآمده بود: »یکی از نوآوری ها، محصول تاچ 
ای سی جی)Touch ECG( و وب اپ)We App( از 
شرکت کاردیوالین است که با دریافت بی سیم و بدون 
نویز سیگنال ای سی جی و ارسال برخط )آنالین( به 
وب اپ امکان مشاهده و تشخیص هم زمان سیگنال 
اصلی  مراکز  و  مختلف  مکان های  در  ای سی جی 
تشخیصی قلبی را فراهم می سازد و در نتیجه باعث 
انتخاب بهینه مراکز درمانی مناسب برای اعزام و 
درمان بیماران اورژانس خواهد شد. هم چنین وب اپ 
امکان مشاهده و ثبت برخط )آن الین( و الکترونیکی 
تمامی داده های تشخیصی مانند ای سی جی، تست 

ورزش، هولتر و ... را نیز فراهم می کند.«

ایده های نو برای بازاریابی بهتر
شرکت پیشگامان صنعت تایماز که در زمینه فروش 
نمایندگی  می کند،  فعالیت  پزشکی  تجهیزات 

 ،)PHILIPS( شرکت های متعددی ازجمله فیلیپس
زایس )ZEISS(، هیل رام )HILL-ROM(، ام ام ام 
)MMM( و پریموس )PRIMUS( را بر عهده دارد. 
میثم جوادی، مدیر بخش بازاریابی شرکت پیشگامان 
صنعت تایماز گفت: »شرکت هایی که تایماز آن ها را 
نمایندگی می کند تصویر جامعی از محصوالت خود 
را در عرب هلث به نمایش گذاشتند و جدیدترین 
فناوری های خود را به مدعوین و شرکت کنندگان 
معرفی کردند. هر یک از برندها که پیشرو در حوزه 
تخصصی محصوالت خود هستند، سعی داشتند تا 
خالقیت و نوآوری را چاشنی اصلی محصوالت خود 
کنند تا فرصت بهره برداری از جدیدترین فناوری های 
عرصه تجهیزات پزشکی برای هیچ شرکت کننده ای 

پوشیده نباشد.«
او نمایشگاه عرب هلث را فرصت خوبی برای نمایندگان 
ایرانی در آشنایی با جدیدترین نوآوری های روز این 
صنعت و برقراری ارتباطات موثرتری دانست: »شرکت 
پیشگامان صنعت تایماز نیز در این نمایشگاه شرکت 
نمایشگاه  این  از  زیادی  بود و دستاوردهای  کرده 
حاصل کرد. از جمله این دستاوردها می توان به ارتباط 
حضوری و برگزاری جلسات متعدد با شرکت هایی که 

نمایندگی آن ها را بر عهده دارد اشاره کرد.«
جوادی افزود: »شرکت تایماز هر ساله تالش می کند 
با دعوت از متخصصان در این نمایشگاه، این فرصت را 
در اختیار آن ها بگذارد تا با شرکت های مادر گفت وگو 
داشته باشند و از آخرین دستاوردهای این صنعت 
بهره ببرند. نکته دارای اهمیت این بود که مشاهده 
جدیدترین فناوری های پزشکی این فرصت را به ما 
داد تا بتوانیم موقعیت خود را در این صنعت بسنجیم 
و از آن برای پیشبرد اهداف استفاده کنیم. هم چنین 
در این نمایشگاه بسیاری از ایده های نو برای بازاریابی 
بهتر در این صنعت دیده می شد که به خوبی می توان 
از این ایده ها در میهن عزیزمان استفاده کنیم تا شاهد 

کیفیت باالتری در نمایشگاه های داخلی باشیم.«

ربات نمونه برداری از پروستات
فناوری  از 5 شرکت دارای  شرکت هیتاچی یکی 
ساخت دستگاه او آر آی)MRI( و سی تی)CT( در 
جهان است و پیشینه ای طوالنی در بازار ایران دارد. 
داشت. شرکت  غرفه  در سالن سعید  این شرکت 
پایون پرتو تمایندگی هیتاچی را از سال 2008 در 

ایران به عهده دارد.
پایون پرتو،  شرکت  فروش  مدیر  کرج آبادی،  رضا 
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درباره تجهیزات ارایه شده در غرفه هیتاچی گفت: 
»شرکت هیتاچی دستگاه های پیشرفته سونوگرافی 
با فناوری های منحصربه فرد و هم چنین دستگاه های 
نسل جدید سی تی اسکن خود در مدل های مختلف 
نان کاردیک  دستگاه های  شامل   )Supria(ساپریا
اسالیس،   64 و  اسالیس   16   )Non Cardiac(
 )Cardiac(در بخش کاردیک )Scenaria(اسکناریا
64 و 128 اسالیس، طیف وسیعی از دستگاه های 
ام آر آی با شدت میدان مختلف از 0.25 تا 3 تسال 
را در غرفه خود ارایه کرده بود که با قابلیت های 
و  جهانی  باز  توجه  است  توانسته  منحصربه فرد 

هم چنین ایران را به خود جلب کند.«
 whole( پستان  اسکن خودکار  پیشرفته  دستگاه 
نوین  فناوری های  این  از  یکی   )breast Scan

دستگاه  »این  بود:  هیتاچی  غرفه  در  ارایه شده 
هماهنگ با دستگاه های سونوگرافی پیشرفته سری 
آریتا)Arietta(  می تواند یک پستان را در مدت زمان 
30 ثانیه به صورت خودکار اسکن کند. با این روش 
می توان کار تصویربرداری برای اسکرینیگ سرطان 
پستان را در میان زن های جوان و هم چنین زن هایی 
که دارای پستان هایی با چگالی باال هستند با دقت 
باالتر و هم چنین در فواصل زمانی کوتاه تر و با کم ترین 

خطر برای سالمت بیماران  انجام داد.« 
ربات آرتمیس )Artemis( دستگاه جدید دیگری 
از پروستات است که در غرفه  نمونه برداری  برای 
اتصال  با  ربات   این  درآمد.   نمایش  به  هیتاچی 
نام  به  هیتاچی  پرتابل  سونوگرافی  دستگاه  به 
گایدپروب سونوگرافی  تحت  و   )Nobluse(نابلس
و با بهره گیری از تصاویر ام آر آی می تواند مسیریابی 

دقیقی را برای نمونه برداری از پروستات انجام دهد. 
دستگاه  از  استفاده  با  هیبرید  مغز  عمل  اتاق 
از  دیگر  یکی  هیتاچی   )Open MRI(اپن ام آر آی
کمک  فناوری  این  بود.  شده  معرفی  نوآوری های 
بسیار شایانی به بیرون آوردن کامل تومورهای مغزی 
می کند که می تواند باعث افزایش قابل توجه عمر 

بیماران شود.  

ارایــه دستگاه های مجهــز بــه  الگوریتم 
سی پی آر این سایت

شرکت  انحصاری  نماینده  یوتاب مدویژن  شرکت 
فیزیوکنترل است که بیش از 62 سال سابقه در 
تولید و نوآوری انواع الکتروشوک با برند الیف پک و 
دستگاه های ماساژ قلبی مکانیکی )LUCAS( دارد. 

به گفته محسن سمیعی مدیر فنی شرکت یوتاب مد 
ویژن، هزاران عدد از مدل های مختلف محصوالت 
شرکت فیزیوکنترل در 45 سال گذشته در مراکز 
قرار گرفته اند: »این  استفاده  مختلف کشور مورد 
شرکت در زمینه احیای قلبی و ریوی الگوریتم بسیار 
پیشرفته سی پی آر این سایت )CPR INSIGHT( را 
برای نخستین بار در جهان ارایه کرده است که آنالیز 
 )AED(اِی ای دی دستگاه های  در  را  بیمار  ریتم 
جدید ساخت این شرکت، بدون نیاز به وقفه در ماساژ 

قلبی، میسر می سازد.«
به گفته مدیرفنی یوتاب مدویژن، شرکت اوسیپکا 
دیگری  شرکت  آلمان،   )OSYPKA AG(ای جی
است که یوتاب مدویژن نمایندگی آن را گرفته است و 
محصوالت آن را به زودی توسط در ایران ارایه می کند: 
»این شرکت دستگاه ها و تجهیزات مصرفی تخصصی  
درحوزه  الکتروفیزیولوژی – پیسینگ قلبی را تولید 
همین حوزه،  در  یوتاب مدویژن  شرکت  می کند.« 
یکی از پیشرفته ترین نمایشگرهای دمای مری مورد 
مصرف در ابلیشن های قلبی را که  محصول شرکت 
سیرکا ساینتیفیک)ScientificCIRCA( آمریکا  
است به زودی در بازار ایران ارایه خواهد کرد. شرکت 
 )PURITE(یوتاب مدویژن نمایندگی شرکت پوریتا
را نیز دارد. این شرکت در زمینه تولید تخصصی 

تجهیزات تصفیه آب پزشکی فعالیت می کند.

عقد تفاهم نامه انتقال فناوری به ایران
شرکت استرالیایی استوفیکس با بیش از 20 سال 
سابقه در تولید و توزیع ایمپلنت های ارتوپدی امسال 
برای چهارمین سال پیاپی در نمایشگاه عرب هلث 
متخصص  سیاردشتی،  شاهین  بود.  کرده  شرکت 
ایرانی،  مدیریت صادرات اروپا، آفریقا و خاورمیانه این 
شرکت را به عهده دارد. به گفته او، این شرکت هم زمان 
آموزشی  سمینار  دومین  نمایشگاه،  در  حضور  با 
تخصصی برای پزشکان، جراحان و نمایندگان را در 

سالن همایش های هتل کرون پالزا برگزار کرد.
استوفیکس امسال عالوه بر محصوالت معمول شرکت 
شامل انواع پیچ پالک و نیل های استخوانی از جنس 
استیل یا تیتانیوم و دستگاه نویگیشن، دو محصول 
جدید را نیز به بازار معرفی کرد: »پلیت یونیورسال 
شکستگی های  ترمیم  برای   )VRP 2(2وی آرپی
انتهایی استخوان زند زبرین با بهره برداری از فناوری 
 )F1(1پیچ های زاویه متغیر تا 40 درجه و نیل اف
برای ترمیم شکستگی های گردن استخوان ران، دو 
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محصول جدیدی هستند که برای نخستین بار در 
عرب هلث ارایه می شوند.«

نمایشگاه  از  ارزیابی اش  در  سیاردشتی  شاهین 
کاهش  »علی رغم  گفت:   2017 عرب هلث 
گذشته،  سال  نسبت  به  شرکت کنندگان  تعداد 
نمایشگاه 2017 از لحاظ کیفی و میزان تخصص 
مراجعه کنندگان کیفیت چشم گیری داشت. حضور 
پر تعداد شرکت های غربی و به ویژه آمریکایی ها نشان 
از برنامه ریزی این کشورها برای کسب سهم حداکثری 
در بازارهای کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و 
کشورهای  گسترش  حال  در  بازارهای  هم چنین 

شمال آفریقا )مانند تونس و مراکش( دارد.«
به گفته او، بزرگ ترین دستاوردهای نمایشگاه امسال 
برای شرکت استوفیکس را می توان برگزاری موفق 
دوره بازآموزی ساالنه، عقد قرارداد با نمایندگی های 
جدید در کشورهای عربستان، امارات عربی متحده، 
اردن، تونس و ترکیه و عقد تفاهم نامه انتقال فناوری 
تولید محصوالت این شرکت به ایران و هم چنین 
هدف  بازار  به  تولیدی  جدید  محصوالت  معرفی 

منطقه را نام برد.

بهتر است از سیاست های عرب هلث بهره 
ببریم

شرکت درمان تجهیز آفرید ارایه کننده ابزار جراحی و 
نماینده انحصاری ابزار جراحی از کشور آلمان با نام های 
 )ZELLER(زیلر  )HAUSER(تجاری هاسر
ORTHO MEDI-(و اُرثومدیکال )SMT )اس ام تی

CAL( و هم چنین تولیدکننده ابزار جراحی جنرال و 

زنان با نام تجاری اینوکس)INOX( است.
تجهیز  درمان  شرکت  مدیرعامل  گودرزی  علی 
آفرید در ارزیابی عرب هلث گفت: »با توجه به بازدید 
نمایشگاه  از  متمادی  سال   17 مدت  به  اینجانب 
عرب هلت، نمایشگاه امسال مشابه سال های گذشته، 
از لحاظ کمیت و کیفیت رشد زیادی داشت تا جایی 
که می توان گفت رقیب جدی نمایشگاه مدیکا در 
دوسلدورف است.  جا دارد برای پیشرفت نمایشگاه 
برگزاری  در  سیاست ها  این گونه  از  ایران هلث 
متاسفانه  اما  کنیم  استفاده  داخلی  نمایشگاه های 
این امر  تا کنون محقق نشده است و بدتر این که 
نمایشگاه ایران هلٍث 1396 قرار است در محل مصلی 
تهران برگزار شود که فضای آن به هیچ عنوان فضای 
استاندارد نمایشگاهی نیست. این مسأله می تواند 
تاثیر منفی بسیاری از جهت کیفیت و هم چنین 

بی رغبتی شرکت های خارجی برای حضور فعال در 
این نمایشگاه داخلی ایجاد کند.«

او افزود: »امیدوارم در آینده نزدیک با عزم ملی و 
همکاری تمامی مجامع صنفی تجهیزات پزشکی 
همه  حذف  و  داخلی  نمایشگاه های  تجمیع  با  و 
نمایشگاه های استانی کم بازده و بعضا بدون بازده، 
به عنوان  »ایران هلث«  نمایشگاه  پربارشدن  شاهد 

نمایشگاه برتر تجهیزات پزشکی در ایران باشیم.«
گودرزی، ست برداشتن پیچ شکسته با کیفیت بسیار 
باال از شرکت اس ام تی آلمان را محصول جدیدی در 
عرب هلث امسال معرفی کرد: »این ست می تواند 
جراحی  اعمال  تسهیل  و  استرس  کاهش  باعث 

ارتوپدی در کشور شود.«

از  پس  خارجی  نمایشگاه های  در  حضور 
دریافت سی ای

شرکت طراح تجهیز پویش دارای نمایندگی متعددی 
از شرکت های معتبر آمریکایی، اروپایی و آسیایی 
بوده است. شرکت الیت تک)LiteTech( آمریکا که 
تولیدکننده محصوالت محافظت در برابر اشعه ایکس 
این  مهم ترین   )XENOLITE(سینوالیت برند  با 
شرکت هاست. به گفته محمدرضا اشتیاق مدیرعامل 
شرکت طراح تجهیز پویش، اپرون های این شرکت 
آمریکایی که وظیفه محافظت کاربر از اشعه ایکس 
را بر عهده دارد، با استفاده از برترین فناوری روز 
جهان و بدون استفاده از سرب تولید می شود که 
ایجاد  کاربر  برای  را  ممکن  محافظت  بیشترین 
می کند: »مهم ترین ویژگی این اپرون ها، وزن بسیار 
کم محصول است که ضمن ایجاد راحتی و آسایش 
برای کاربر، از آسیب دیدن مهره های گردن و ستون 
فقرات که در اثر استفاده از اپرون های سربی و سنگین 
به وجود می آید، جلوگیری می کند. هم چنین نرمی 
و انعطاف پذیری فراوان الیه میانی آن باعث افزایش 

چشمگیر طول عمر محصول می شود.« 
 )Technologie Medicale( شرکت تکنولوژی مدیکال
و  اکسیژن درمانی  محصوالت  تولیدکننده  فرانسه، 
وکیوم، شرکت دیگری است که طراح تجهیز آن را 
فلومترهای  انواع  شرکت،  این  می کند.  نمایندگی 
دیواری اکسیژن و ساکشن های سانترال مرکزی در 
مدل های تخصصی و عمومی را با گارانتی بی مانند 5 

ساله ارایه می دهد.
کره جنوبی؛   )CHARMCARE(چارم کر شرکت 
تولیدکننده نمایشگرهای عالئم حیاتی، پالس اکسیمتر 

)HUBDIC(شرکت هابدیک کاپنوگراف،  و 
غیر تماسی  تب سنج های  تولیدکننده  کره جنوبی؛ 
دیجیتال، و شرکت سوالریس)SOLARIS(چین 
نمایشگرهای  جانبی  لوازم  تولیدکننده  )آمریکا(؛ 
عالئم حیاتی دیگر شرکت هایی هستند که طراح 

تجهیز آن ها را در ایران نمایندگی می کند.
این شرکت هم چنین از 3 سال پیش بخش تولیدی 
خود را نیز راه اندازی کرده است و هم اکنون نخستین 
تولید  را  ایران  ساخت  دیجیتال  جراحی  ساکشن 
و عرضه می کند: »با وجود این که محصول تولیدی 
شرکت از فروش خوبی در داخل کشور برخوردار 
است، اما تصمیم گرفتیم امسال نیز در نمایشگاه 
عرب هلث حضور مستقیم نداشته باشیم و پس از 
دریافت نشان سی ای)CE( در سال های آینده با دست 
پر در نمایشگاه های خارج از کشور حضور پیداکنیم.« 
تولیدی  »هم چنین طرح های  یادآور شد:  اشتیاق 
دیگری نیز در دست مطالعه داریم که امیدواریم تا 
پایان سال 96 بتوانیم حداقل 5 محصول جدید به 

مجموعه محصوالت تولیدی شرکت اضافه کنیم.«

لونشتاین، ونتیالتور الیسا800 را معرفی 
کرد

شرکت های  نمایندگی  عافیت  کیمیای  شرکت 
لوونشتاین )Heinen+Lowenstein( آلمان، دیومد 
)Talley(  انگلستان،  تالی  آلمان،   )Dewimed(
درانگز  آلمان،   )Schowa-Medico( شوآمدیکا 
 )Ropimex( روپیمکس  سوییس،   )Derungs(
تاتن کامینو  فرانسه،   )Ermedi( ارمدی  آلمان، 
مدیکال مستر  و  فرانسه    )ToutenKamion( 
به عهده  ایران  در  تایوان   )Medical Master(
عرب هلث  نمایشگاه  در  شرکت ها  این  همه  دارد. 
خود  محصوالت  آخرین  و  داشتند  حضور  امسال 
حق بین  مهدی  گفته  به  گذاشتند.  نمایش  به  را 
مدیرعامل شرکت کیمیای عافیت، شرکت لونشتاین 
نام  به   آخرین نسل ونتیالتورهای پیشرفته آلمان 
امکان  با   )Elisa 800 VIT( الیسا800وی آی تی 
نوزادان  ونتیالتورهای  ریه،  داخلی  توموگرافی 
ارتقاء یافته  مد  با  پیشرفته  بیهوشی  ترانسپورت، 
نوزادان، ونتیالتورهای غیرتهاجمی و دستگاه های 

تنفسی خانگی را در نمایشگاه عرب هلث ارایه کرد.
انگلستان نیز تشک های جدید مدل  تالی  شرکت 
فشن هیبرید )Fusion Hybrid( خود را در نمایشگاه 
معرفی کرد: »این تشک  با ترکیبی از سلول های هوایی 
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و فوم از طریق دو روش داینامیک و استاتیک باعث 
افزایش راحتی استفاده از تشک مواج برای بیماران 
و کاهش خطر بروز زخم بستر می شود. دستگاه های 
 Venturi(درمان زخم با فشار منفی مدل ونچری مینو

Mino( نیز از محصوالت جدید این شرکت است.«

شرکتی  به عنوان  نیز  فرانسه  تاتن کامینو  شرکت 
پیشرو در تولید انواع کانتینرهای سیار درمانی، و 
نمایش کانتینرهای اهدای خون در نمایشگاه عرضه 

کرده بود که مورد توجه دیدارکنندگان قرار گرفت.
کردن  ارزیابی  موثر  با  عافیت  کیمیای  مدیرعامل 
عرب هلث 2017 گفت: »امکان مذاکرات تجاری با 
شرکت های طرف قرارداد، آشنایی با آخرین تولیدات، 
بازدید   و فرصت  بازاریابی  برنامه ریزی،  هماهنگی، 
مراکز درمانی و پزشکان و متخصصان رشته مهندسی 
پزشکی، سازمان ها و دستگاه های اجرایی را می توان 
مناسب ترین دستاورد نمایشگاه برای شرکت ها در 
نظر داشت. هم چنین امکان مذاکرات رودررو با برخی 
از تامین کنندگان که تکمیل کننده سبد محصوالت 
شرکت برای پاسخ به تقاضای بازار ایران است یکی از 

فرصت هایی بود که در نمایشگاه فراهم شد.«

برای  سینـــه  سه بعدی  مـــارکـــر  ساخت 
نخستین بار

شرکت ویتکو نماینده انحصاري شرکت  سوماتکس 
مدیکال)Somatex Medical( آلمان در ایران است. 
این شرکت محصوالت مرتبط با درمان تخصصي 
سرطان پستان را در عرب هلث امسال به نمایش 

گذاشته بود. 
آیدین سیاردشتي، رییس هیات مدیره و مدیرعامل 
شرکت ویتکو)ویرا ایده تجارت( گفت: »سوماتکس 
در  را  پستان  سه بعدي  مارکر  نخستین بار،  براي 
عرب هلث معرفي کرد. مارکر سه بعدي پستان به نام 
تومارک ویژن )Tumark vision( به تازگی طراحي 
و تولید شده و وارد بازار شده است. داراي تاییدیه 
اف دی ای)FDA( آمریکا و سی ای )CE( اروپاست.«

  این مارکر پس از جاي گذاري در پستان، قابلیت دید 
کامل با سونو و ام آر آی را دارد و از جنس نایتینول 
)فلز هوشمند( ساخته شده است: »نمونه هاي خطي 
مشابه آن در بازار موجود است ولي نمونه سه بعدي 
شرکت  این  توسط  نخستین بار  براي  توپي شکل 
طراحي و تولید شده است. این محصول پس از ثبت در 
اداره کل تجهیزات پزشکي ایران و دریافت مجوز هاي 

الزم به زودي در بازار ایران نیز ارایه خواهد شد.« 

برنامه ریزی برای انتقال فناوری و توسعه 
بازار

شرکت تدا )تدارکات درمان التیام(  بیش از دو 
دهه پیشینه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی 
تجهیزات  تامین  زمینه  در  و  دارد  دارویی  و 
تامین  همودیالیز،  دستگاه های  اینفیوژن تراپی، 
و  خونگیری  مدیریت  دستگاه های های  دارو، 
انتقال خون و نیز اقالم مصرفی بیمارستانی فعالیت 
می کند. این شرکت به عنوان بزرگ ترین واردکننده 
از  یکي  هم اکنون  تراپي،  اینفیوژن  تجهیزات 
بزرگ ترین شبکه فروش و خدمات پس ازفروش 
)16 نمایندگی فعال در 21 استان کشور( در زمینه 

تجهیزات پزشکي را دارد.
به گفته سیدحسین لسان رییس هیأت مدیره شرکت 
 )JMS(تدا، این شرکت نمایندگی شرکت جی ام اس
ژاپن را دارد: »شرکت جی ام اس تجهیزاتی هم چون 
اینفیوژن تراپی،  تجهیزات  دستگاه های همودیالیز، 
مصرفی  اقالم  نیز  و  انتقال خون  دستگاه های 
بیمارستانی را در نمایشگاه عرب هلث ارایه داده بود.«

دستگاه وینفیوژن )Winfusion( نوع جدید و ایمن 
نوآوری  تازه ترین   )IV Catheter( کاتتر  آی وی 
جی ام اس بود که در عرب هلث به نمایش گذاشته 
شد: »این دستگاه که طراحی منحصربه فردی دارد 
با ساختار کامال بسته خود، خطرات ناشی از گزش 
سوزن و انتقال هرگونه آلودگی و هدر رفت دارو را 
نئوشیلد  دستگاه  هم چنین  می رساند.  حداقل   به 
که  بود  این شرکت  دیگر  نوآوری   )NeoSheild(
به گونه ای طراحی شده که با ایجاد یک ساختار ایمن 
و کم هزینه درجهت جلوگیری از هدر رفت داروهای 

شیمی درمانی کاربرد دارد.«
ایرانی  شرکت های  کم شمار  به حضور  اشاره  با  او 
پررنگ  حضور  آن  مقابل  در  و  ایرانی  مدیران  و 
پاکستان،  چین،  کشورهای  از  شرکت هایی 
هندوستان و مصر در عرب هلث گفت: »شرکت ما 
نیز به عنوان نماینده در این نمایشگاه حضور داشت. 
در طول برگزاری عرب هلث، بسیاری از موضوعات 
مرتبط به دقت رصد و شناسایی شد که در آینده نه 
چندان دور به نتایج خوبی خواهد رسید. هم چنین 
به دقت  بازار  مختلف  موضوعات  نمایشگاه  این  در 
امکان سنجی و مورد بررسی قرارگرفت و با توافقات 
صورت گرفته با رویکرد انتقال و بومی سازی فناوری، 
برنامه هایی را برای توسعه بازار و نیز تولید محصوالت 

در ایران داریم.«                                                                                    

نمایشگاه



دستاورد

7475  /www.sanatdarman.ir سال ششم / شماره 69-70 /  بهمن - اسفند  1395 

گزارش تصویری



دستاورد

7475  /www.sanatdarman.ir

گزارش تصویری



دستاورد

7677  /www.sanatdarman.ir سال ششم / شماره 69-70 /  بهمن - اسفند  1395 

اصلی  هدف  کنگره،  اجرایی  دبیر  جوادی،  فاطمه 
برگزاری کنگره را به روز کردن اطالعات متخصصان و 
پزشکان مرتبط با صرع دانست: »نزدیک  به 400 نفر 
در کنگره امسال شرکت کردند و پنج مهمان خارجی 
از کشورهای آمریکا، استرالیا، کانادا و فرانسه به ارایه 

سخنرانی تخصصی در کنگره پرداختند.«
او تعداد مقاالت دریافت شده توسط دبیرخانه کنگره را 
نزدیک  به 145 مقاله اعالم کرد: »پس از ارزیابی های 
صورت گرفته، 140 مورد از این مقاالت برای ارایه در 
کنگره پذیرفته شد که از این میان نزدیک  به 100 
مقاله در قالب پوستر برای شرکت کنندگان ارایه شد.«

جوادی به برگزاری چهار کارگاه تخصصی در کنگره 
امسال نیز اشاره کرد: »کارگاه های پرستاری ویژه 
 )VNS(سن اوی ا صرع،  دارویی  درمان  صرع، 

و روانشناسی در صرع، در هر سه روز کنگره در 
سالن های ویژه، اجرا شد.«

او محور اختصاصی کنگره امسال را صرع پایدار عنوان 
کرد: »تمامی سخنرانی ها بر پایه این محور برنامه ریزی 
شد و در کنارش روی دیگر محورها از جمله درمان های 
دارویی، روان درمانی و تجهیزات پزشکی نیز بحث و 

تبادل نظر صورت گرفت.«
به گفته جوادی این کنگره دارای امتیاز بازآموزی برای 
سه گروه هدف مختلف در این حوزه بود: »گروه های 
هدفی مانند طب اورژانس، متخصصان مغزواعصاب، 
روان پزشکان، جراحان مغزواعصاب و فوق تخصصان 
داشتند  بازآموزی  امتیاز   13.25 کودکان  اعصاب 
داخلی،  متخصصان  بیهوشی،  عمومی،  پزشکان  و 
متخصصان مراقبت های ویژه و بیماری های کودکان 

دارای 9.5 امتیاز بازآموزی بودند. هم چنین گروه های 
بالینی،  داروسازی  پرستاری،  دکترای  مانند  دیگر 
رادیولوژی، دکترای علوم اعصاب و کارشناسان ارشد 
روانشناسی بالینی دارای 6.75  امتیاز بازآموزی بودند.«

ارایه داروهای پیوسته رهش
شرکت داروسازی رها در زمینه تولید داروهای انسانی 
کار می کند که خطوط تولید گوناگونی مانند قرص، 
کپسول، پلت، آمپول، قطره چشمی، اسپری بینی، 
شربت و نیمه جامدات )کرم، ژل و پماد( دارد و همواره 
روش های داروسازی نوین و فرموالسیون فرآورده های 
جدید را در نظر دارد و تالش می کند با استفاده از 
پژوهش، فناوری و نوآوری، فرآورده هایی با کیفیت 
تولید کند و در راستای تأمین نیازهای دارویی کشور 

سیزدهمین کنگره بین المللی صرع در تهران برگزار شد

تالش برای پیشگیری عمومی در کنار بازتوانی بیماران
سیزدهمین کنگره بین المللی صرع از سوی انجمن صرع ایران و دانشگاه علوم پزشکی تهران، با محوریت صرع پایدار ششم تا هشتم بهمن ماه، در تاالر 
امام بیمارستان امام خمینی تهران برگزار شد. صرع یا اپی لپسی)epilepsy(، نوعی تمایل به حمله و تشنج تکراری و یکی از قدیمی ترین و شایع ترین 
اختالالت عصبی شناخته شده در سطح جهان و کشور ایران است. انجمن صرع ایران به عنوان مرجع رسمی، علمی و حمایتی بیماری صرع در نظام سالمت 
کشور از سال 1374 کار  خود را در این حوزه آغاز کرد و در زمینه کمک به بهبود روش های تشخیصی، درمانی صرع، تالش برای پیشگیری عمومی، همکاری 

در بازتوانی جسمی، روانی و اجتماعی بیماران و هم چنین کمک به باالرفتن کیفیت زندگی بیماران، خدمات قابل توجهی را ارایه داد.

کنگره

صادق دوپیکر
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گام  بردارد. این شرکت که در شهرک صنعتی صفه 
اصفهان قرار دارد، تاکنون فرموالسیون بیش از 100 
فرآورده از گروه های مختلف درمانی مانند داروهای 
گوارش، قلب، اعصاب، آرام بخش، آنتی هیستامینیک، 
ضد دیابت و تقویتی را انجام داده و به ثبت رسانده 
است. لیال دقیقی، کارشناس بازاریابی شرکت، به ارایه 
داروهای مرتبط با درمان صرع و دیگر داروهای گروه 
اعصاب این شرکت در نمایشگاه امسال اشاره کرد: 
»داروی  سدیم والپروات)Valprote Sodium( با  نام 
هم چنین  و   )Rahakin200(200رهاکین قرص 
داروی  دو  پیوسته رهش،   500 رهاکین  قرص 
بسیار مهم و به نوعی مشخصه شرکت داروسازی 
رها هستند که در نمایشگاه امسال در معرض دید 
شرکت کنندگان و متخصصان این حوزه قرار دادیم.«

 )Carbamazepine(به گفته دقیقی، کاربامازپین 
تگاتارد200  نام  با  شرکت  تولیدی  پیوسته رهش 
 ، )Tegatard400(400و تگاتارد )Tegatard200(
این  در  رها  داروسازی  شرکت  دیگر  داروی  دو 
پیوسته رهش   400 »کاربامازپین  بود:  نمایشگاه 
برای  تأمین می شد که  وارداتی  به صورت  همیشه 
نخستین بار شرکت داروسازی رها این دارو را در ایران 
به صورت قرص کاربامازپین پیوسته رهش تولید کرد 

و در اختیار مصرف کنندگان قرار داد.«
 ،)100Quetiapine(100او قرص روکشدار کویتیاپین
لوسیزرLevetiracetam500(500( و پارکیسول 0.7 
و Pramipexole(0.18( را به عنوان دیگر داروهای 

تولیدی رها در نمایشگاه امسال معرفی کرد.

معرفی داروی تگرتول
بزرگ ترین  از  یکی  شفایاب گستر  هولدینگ 
حوزه های  در  کشور  دارویی  تأمین کننده های 
نمایندگی  هولدینگ  این  است.  درمان  گوناگون 
شرکت نوارتیس)NOVARTIS( سوییس در ایران 

را نیز به عهده دارد.
علمی  گروه  سرپرست  انصاری،  شادی  دکتر 
داروی  شفایاب،  هولدینگ  در  نواریتس  نورولوژی 
تگرتول)Tegretol( را به عنوان مهم ترین محصول 
شرکت در نمایشگاه امسال معرفی کرد: »تگرتول 
با نام ژنریک کاربامازپین، بیشتر برای درمان صرع 
پارشیال مورد استفاده قرار می گیرد و به شکل سه 
فرآورده در قالب قرص های پیوسته رهش 200 و 400 
میلی گرمی و هم چنین شربت تگرتول در بازار دارویی 

ایران وجود دارد.«

به گفته او شربت تگرتول به عنوان تنها شکل مایعی 
 )Supension(داروی کاربامازپین، یک سوسپانسیون
با طعم کارامل است: »این محصول منحصربه فرد، 
بیشتر برای صرع اطفال مورد استفاده قرار می گیرد 
که در برخی موارد با دستور پزشک برای بزرگساالن 

نیز تجویز می شود.«
انصاری، تگرتول را یک داروی معتبر و تثبیت شده 
در بازار دارویی دنیا معرفی کرد: »این دارو پیشینه  
مصرف نزدیک  به 50 ساله دارد و با این وجود کماکان 
موقعیت خود را به عنوان خط اول درمان صرع حفظ 
تونیک-کلونیک  صرع  در  هم چنین  است.  کرده 
و برخی اختالالت دیگر در حوزه مغز و اعصاب و 
اما  است،  پزشکان  استفاده  نیز مورد  روان پزشکی 
تمرکز ما برای معرفی این دارو در این کنگره، روی 

درمان صرع بود.«

نسل جدید داروی سیتالو پرام
مانند  حوزه هایی  در  که  جم  تدبیر کاالی  شرکت 
مغزواعصاب، اورولوژی، قلب، اطفال، زنان، چشمی 
و مکمل ها و هم چنین بخش بیمارستانی کار می کند 
با شعار فراتر از جنریک)beyond generics( در 

نمایشگاه شرکت کرد.
مانند  محصوالتی  خود  غرفه  در  شرکت  این 
لگزوپرام   ،)Rizamelt(ریزاملت  ،)Matever(ورَمت ا
)Lexopram(، دپریلکس)Deprilax(، استراموکس 
)Stramox(، دلوکسی کپ )Duloxicap(، ترانکوپین 
)Tranqopine( و هم چنین سدیم والپروات تزریقی 
برای  را  فرانسه   )Aguettant(آگتانت شرکت 

دیدارکنندگان کنگره به نمایش گذاشت.
َمت اور یک لوتیراستام)Levetiracetam( تزریقی 
یونان   )Pharmaten(فارماتن شرکت  محصول  و 
است که در حمالت صرع مقاوم به درمان، به کار برده 
می شود و ریزاملت که به صورت بسته های شش تایی 
برای  است،   )Rizatriptan(ریزاتریپتان قرص 
حمالت حاد میگرن کاربرد دارد. این محصول یک 
قرص ریزاتریپتان او   دی)O.D( بازشونده در دهان 

به شمار می رود.
بازار  به  است  سال  دو  نزدیک  به   لگزوپرام، 
اس سیتالوپرام  به صورت  و  است  شده   معرفی 
)Escitalopram( در کشور تولید می شود و برای 
مشکالت افسردگی کاربرد دارد. اس سیتالوپرام، نسل 
جدید سیتالو پرام است که عوارض جانبی کمتری 
دارد و به صورت قرص روکش دار در بسته های 30 

کنگره
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تایی در بازار وجود دارد. دپریلکس دیگر داروی این 
شرکت نیز ونالفکسین)Venlafaxine( است و در 
دو دوز 37.5 و 75 میلی گرمی به صورت کپسول 
ارایه می شود. پیوسته رهش بودن این محصول باعث 
می شود که غلظتش یک باره وارد خون نشود و با توجه 
به این که در روده باز می شود، کمترین مشکالت 

گوارشی را برای بیمار به همراه دارد.
 )Atomoxetine(آتوموکستین یا  استراموکس 
به صورت کپسول های 10، 18، 25، 40 و 60 میلی  گرمی 
 )ADHD(برای درمان بیماران با اختالل بیش فعالی
به کار برده می شود. دلوکسی کپ، دولوکستین تولید 
داخل است که به صورت کپسول های 20، 30 و 60 
میلی گرمی پیوسته رهش ارایه می شود. این محصول 
مانند دپریلکس بازشونده در روده است و هم چنین 
گرانول هایش رنگدانه ندارند که این موضوع سبب 

کاهش عوارض و مشکالت گوارشی آن می شود.
  )Quetiapine(کویتیاپین نیز  ترانکوپین  داروی 
 200 و   100  ،25 قرص های  به صورت  که  است 

میلی گرمی در بازار وجود دارد.

لوتیراستام تولیدی دکتر   عبیدی
کوبل دارو پیشینه ای نزدیک  به 15 سال کار در زمینه 
واردات دارو دارد و با نگرشی که مدیرانش دارند 
شرکت داروسازی عبیدی با پیشینه ای 75 ساله در 
صنعت دارویی کشور را نیز به مجموعه خود افزوده اند 
تا بتوانند در زمینه تولید داروی با کیفیت با یک نشان 

تجاری معتبر ایرانی گام بردارند.
بخش  کشوری  مدیر  فروش  قدسی،  کوروش  دکتر 
داروهای سی ام اس)CMS( کوبل دارو و عبیدی، دو 
 )Levebel(لوبل و   )LOXETA(لوکستا داروی 
در  مجموعه  این  محصوالت  مهم ترین  به عنوان  را 
نمایشگاه امسال معرفی کرد: »لوکستا یا دلوکستین 
دارویی است که برای درمان نوروپاتی ها کاربرد دارد و 
لوبل که یک لوتیراستام است دارویی جدید در زمینه 
درمان صرع است.« به باور دکتر قدسی، لوبل ایمن ترین 
داروی موجود در بخش صرع است: »این دارو برای 
بیمارانی که روند درمانشان دچار مشکل شده است یا 
خانم هایی که در سن باروری هستند و با دیگر داروهای 

آنتی اپی لپسی دچار مشکل می شوند، کاربرد دارد.« 
او مجموعه داروسازی دکتر عبیدی را تولید کننده هر 
دو دارو معرفی کرد: »لوبل را نزدیک  به چهار سال 
پیش توسط کوبل دارو وارد کشور کردیم و هم اکنون 
در مجموعه دکتر عبیدی به تولید آن می پردازیم و با 
کیفیت قابل قبولی به دست مصرف کنندگان ایرانی 

می رسانیم.«

دستگاه های مرتبط با پایشگری
شرکت کیمیا    پخش شرق، از سال 1380 کار خود 
و  لوازم  توزیع کننده  و  واردکننده  و  کرد  آغاز  را 

تجهیزات پزشکی در کشور است.
کارشناس فروش  عبد الملکی،  شقایق  گفته  به 
شرکت، کیمیا    پخش شرق در زمینه های مختلفی 
از جمله نورولوژی )مغزواعصاب( در حوزه پزشکی 
کار می کند و در بخش های دیگری مانند نفت و گاز، 
ان دی تی)NDT( و آزمایشگاهی نیز فعال است: »ما 
 ،)EEG(ای ای جی مانند  دستگاه هایی  واردکننده 
شرکت  از   )LTM(مل تی اا و   )EMG(م جیای ا
که  هستیم  ایتالیا   )micromed(میکرومد
و  میکرومد  از  نیز  را  دستگاه ها  این  جانبی  لوازم 
کشور  وارد  ایتالیا   )spes medica(اسپس مدیکا
می کنیم و هم چنین نمایندگی الکترودهای جراحی 
 )DIXI(مغز و اعصاب یک بار مصرف شرکت دیکسی
فرانسه را نیز داریم.« او دستگاه ای ای جی را 25 تا 
29 کاناله معرفی کرد: »این دستگاه در دو نمونه 
قابل حمل  و در بازار وجود دارد و دستگاه ال تی ام نیز 
که هیچ گونه محدودیتی در پایشگری ای ای جی ندارد 
و برای بیمارانی که می خواهند طوالنی مدت)به طور 
معمول 48 تا 72 ساعت( در بیمارستان برای جراحی 

یا هر درمان دیگری پایشگری شوند، کاربرد دارد.«
عبد الملکی دستگاه ای ام جی را نیز دو و پنج کاناله 
معرفی کرد: »این دستگاه نیز مانند ای ای جی به دو 
صورت ایستاده و قابل حمل وجود دارد. هم چنین دستگاه 
نیز داریم که یک  را   )BRAIN SPY(برین اسپای
ای ای جی قابل حمل است و به نوعی هولتر مانیتورینگ 
نیز شناخته می شود، چرا که کارت حافظه دارد و مریض 

در خانه می تواند آن را به کار بگیرد.«                                

حاضران در نمایشگاه
داروسازی رها، شفایاب گستر، تدبیر کاالی جم)TeKaJe(، کوبل دارو، کیمیا    پخش شرق، سیناژن 

)اُرکید فارمد(، سانوفی، استراژن)STRAGEN(، ساندوز)SANDOZ( و  رایمند راد.

کنگره
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هشتمین گردهمایی انجمن پزشکان عمومی ایران برگزار شد

ارایه دستاوردهای تازه
 در حوزه مراقبت پوست
هشتمین گردهمایی علمی، فصلی انجمن پزشکان عمومی ایران با موضوع تازه های مراقبت از 
پوست، توسط انجمن پزشکان عمومی ایران، ششم تا هشتم بهمن ماه در مرکز همایش های رازی 
تهران برگزار شد. در کنار این گردهمایی که دارای حداکثر امتیاز بازآموزی بود، نمایشگاه بزرگ 

دارو، تجهیزات  پزشکی، مکمل ها و لوازم بهداشتی با حضور شرکت های مختلف این حوزه برپا شد.

گردهمایی انجمن پزشکان عمومی شامل سه  برنامه 
بازآموزی سه روزه با عنوان مروری جامع بر کورس 
منطقی  تجویز  و  دیابت  بر  جامع  مروری  قلب، 
آنتی بیوتیک ها و مسکن ها و هم چنین برنامه سه روزه 
پیوسته  اعضای  ویژه  پوست  از  مراقبت  تازه های 

انجمن پزشکان عمومی ایران بود.
عالوه بر  پوست  از  مراقبت  تازه های  برنامه  در 
سخنرانی های علمی، کاربردی و پانل های پرسش و 
پاسخ مهارتی، دو پانل اصول حرفه ای و چالش های 
قانونی در حوزه پوست و هم چنین پرسش و پاسخ 
با کمیته  استتیک انجمن پزشکان عمومی ایران نیز 
برگزار شد، که مورد استقبال خوب شرکت کنندگان 

نیز قرار گرفت.
انجمن  رسانه ای  مدیر    جوزی،  مسعود  دکتر 
پزشکی  نیازهای  از  یکی  ایران،  پزشکان عمومی 

عمومی را برگزاری همایش های هدفمند، با کیفیت 
و دارای محتوای علمی باال دانست: »یکی از ابتکارات 
هیأت مدیره جدید که از ابتدای سال 1392 آغاز  به کار 
کرد، برگزاری هشت همایش فصلی بود که در هر کدام 
از این همایش ها به طور متوسط نزدیک  به 2000 نفر 
از همکاران شرکت کردند.« او تعداد شرکت کنندگان 
گردهمایی این فصل را نیز نزدیک  به 2000 نفر اعالم 
کرد: »برنامه های این گردهمایی از 13.25 تا 18 

امتیاز بازآموزی برای شرکت کنندگان داشت.«

ارایه محصوالت زیبایی
شرکت ایلیا   آلوارس در سال 1393 با هدف واردات و 
توزیع)پخش مویرگی( کاالهای پزشکی، بهداشتی 
و زیبایی راه اندازی شد و از سال 1395 کار خود را 
به صورت رسمی در زمینه توزیع مویرگی محصوالت 

پوستی و زیبایی آغاز کرد.
مدیر فروش  نعیمی،  سید علی  گفته  به 
 )Filler(فیلر نمایندگی  شرکت  این  ایلیا   آلوارس، 
شرکت  محصوالت  از   )Princess(پرینسس و 
کروما)CROMA( اتریش را در ایران به عهده دارد: 
»فیلر برای گونه، حجم دهی به لب و خطوط عمیق 
مورد  نازولبیال  و چین های  لبخند  لب، خط  دور 
استفاده قرار می گیرد. حجم آن یک سی سی است و از 

هیالورونیک اسید ساخته شده است.«
را   )MESO AROMA(مزو آروما هم چنین  او 
به عنوان دیگر محصول شرکت معرفی کرد: »این 
برای  خاص  به صورت  و  است  ایتالیایی  محصول 
در  که  است  شده  طراحی  زیبایی  درمان های 

جوان سازی و مو مورد استفاده قرار می گیرد.«

لیزر ویژه زنان
شرکت نوآوری پزشکی آرتیمان از سال 1384 کار 
خود را در زمینه واردات دستگاه های لیزر جراحی 
و زیبایی آغاز کرد و در این زمینه در همه حوزه های 

پزشکی کار می کند.
به گفته خرد رمضانی، مدیر بخش فروش آرتیمان، 
این شرکت به صورت اختصاصی 10 سال است که 
واردات لیزرهای پزشکی را انجام می دهد: »در زمینه 
جراحی پالستیک، پوست، اورولوژی، طب فیزیکی، 
زنان و دیگر بخش های پزشکی لیزر وارد می کنیم 
که بیشترین حجم لیزرهای وارداتی ما در زمینه 
پوست و زیبایی است.« او محصوالت شرکت هایی 
 )milesman(ایتالیا، مایلزمن  )DEKA(مانند دکا
و  انگلستان   )ENERGIST( انرجیست  اسپانیا، 
را  آمریکا   )SOLTA MEDICAL(سولتا   مدیکال
به عنوان مهم ترین محصوالت آرتیمان در زمینه پوست 
و زیبایی معرفی کرد: »دستگاه های حذف موهای 
زاید و جوان سازی مختلف داریم و هم چنین لیزر 
 MONALISA(ویژه زنان با عنوان لیزر مونالیزا    تاچ

TOUCH( را کار می کنیم.«

دستگاه های الغری و تناسب اندام
شرکت مهرآشکار بیش از 15 سال پیشینه کار در زمینه 
واردات تجهیزات  پزشکی دارد. این شرکت در سال 
1380 با هدف معرفی و ارایه تجهیزات پزشکی ویژه 
پوست، مو، زیبایی، الغری و تناسب  اندام راه اندازی شد 
و در این مدت جدیدترین و پیشرفته ترین تجهیزات 
را به جامعه پزشکی ارایه کرد. به گفته محمد کتانی، 

گردهمایی
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مدیر  فروش و بازاریابی شرکت، بیشترین حجم کاری 
مهرآشکار در زمینه زیبایی، الغری و تناسب  اندام 
است: »انواع دستگاه های الغری و تناسب اندام از 
شرکت جنرال پروجکت)General Project( ایتالیا، 
دستگاه های کمک کننده برای فرآیند تزریق چربی از 
محصوالت شرکت هیومن مد)human med( آلمان 
برای سنجش  و هم چنین دستگاه های تشخیصی 
میزان تغییرات درمانی بر روی پوست را در نمایشگاه 

ارایه دادیم.«

)DYSport(معرفی داروی دیسپورت
انحصاری  نمایندگی  داریان سالمت،  دارویی  گروه 
را  ایران  در   )IPSEN(ایپسن شرکت  محصوالت 
به عهده دارد. این شرکت فرانسوی که کارخانه اش در 
کشور انگلستان است، محصوالت درمانی و زیبایی 

دارد.
ادنا آواسپیان، نماینده علمی ارشد شرکت، دیسپورت و 
دیفرلین)DIPHERELIN( را به عنوان دو محصول 
شناخته شده ایپسن معرفی کرد: »در نمایشگاه کنگره 
داروی دیسپورت را ارایه دادیم. این دارو در زمینه های 
درمان و زیبایی مورد استفاده قرار می گیرد که تأکید 

ما در کنگره روی زمینه زیبایی اش بود.«
نوع  یک  دیسپورت  آواسپیان،  گفته  به 
clostridium botuli- )کلستریدیوم بوتولینوم

num( نوع اَی)TYPE A( است: »دو نوع دیسپورت 

300 و 500 واحد داریم که دیسپورت 300 واحد 
برای دو نفر مصرف کننده و دیسپورت 500 واحد نیز 

برای سه نفر مورد استفاده قرار می گیرد.«

محصوالت مصرفی  پوست و زیبایی
شرکت مبتکران دنیای فردا در زمینه جراحی، زیبایی 
پوست،  مصرفی های  بخش  هم چنین  و  الغری  و 
زیبایی و فیزیوتراپی کار می کند. به گفته فریبرز 
دنیای فردا  مبتکران  شرکت،  مدیرفروش  ریاضی، 
در زمینه زیبایی محصوالت مختلفی از شرکت های  

 )daeyang(چین، َدی یانگ )Medapolo(مداپولو
و   )Pagani(پاگانی کره جنوبی،  یونومدیکال  و 
اینسه لیف ایتالیا و هم چنین تاپینگ سوییس را ارایه 
می دهد: »در کنگره امسال، تصمیم گرفتیم فقط با 
مصرفی ها شرکت کنیم. تمامی محصوالت مصرفی 
ما مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
و سازمان غذاودارو را دارند. نخ های لیفت، ژل های 
مهم ترین  مزوتراپی  داروهای  هم چنین  و  تزریقی 

محصوالت ما در نمایشگاه بودند.«

لیزرهای جوان سازی، حذف موهای زاید و 
تاتو

لیزرهای  زمینه  در  پرشیا  پیشرو طب  شرکت 
جوان سازی و حذف موهای زاید کار می کند.  این شرکت 
 )ILOODA(نمایندگی انحصاری شرکت های ایلودا
و فاینمک)FineMec( کره جنوبی است که هر دو 
شرکت لیزرهای جوان سازی و حذف موهای زاید را 

تولید می کنند.
شرکت،  کارشناس فروش  اخوان،  محمد مهدی 
سینکو هرن شرکت   )IPL(لآی پی ا  دستگاه 
از  یکی  به عنوان  را  چین   )SINCOHEREN(
زاید  موهای  برای حذف  این شرکت  دستگاه های 
معرفی کرد: »یک نمونه لیزر فرکشنال الکساندرایت 
ساخت فاینمک نیز داریم. این لیزر که 80 ژول انرژی 
دارد، دارای سیستم خنک کننده گاز و هندپیس 
فرکشنال است. هم چنین اسپات سایز دستگاه که تا 
20 میلی متر است، از روی سری دستگاه تغییر می کند 
و نیازی به تغییر سری دستگاه برای اسپات سایزهای 
مختلف نیست. این لیزر برای رفع موهای زاید و درمان 

ضایعات پیگمانته مورد استفاده قرار می گیرد.«
او دو دستگاه اپیلیا)EPILA( و ویکینی)Vikini( را 
از محصوالت شرکت ایلودا معرفی کرد: »میزان انرژی 
اپیلیا  60 ژول است و دستگاه ویکینی 120 ژول انرژی 
دارد. هر دو دستگاه یک کار را در زمینه حذف موهای 
زاید و کرکی انجام می دهند، اما بر اساس قدرت 

حاضران در نمایشگاه
سالک طب،  سامی ساز،  الهوی دارو،  پورا طب،  دکتر عبیدی،  داروسازی  آریا)آفا(،  آفتاب فروزان 
داریان سالمت،  دارویی  گروه  ابوریحان،  داروسازی  آرمان دارو،  ایلیا  آلوارس،  تجهیز،  ویونا درمان 
ایده پزشکی آرتیمان، دانش بنیان مد آریا اسلیم، شفایاب، نوآوری پزشکی آرتیمان، پارس دارو، مبتکران 
دنیای فردا)MDF(، شفا الکترو پژواک)شپکو(، َمرهم دارو، یگانه طب پارس)پارس گروپ(، پیشرو طب 

.)dorrehsanat(اسکان پویا طب، مهر آشکار و ُدّره صنعت ،)Melix(پرشیا، جهان تیوا آرا، ملیکس
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متفاوت هستند.«
دستگاه  فرکشنال  شرکت،  فروش  مدیر 
مهم ترین  از  یکی  را   )Fractional RF(فآر ا
یک  دستگاه  »این  دانست:  ایلودا  محصوالت 
رادیوفرکانس سوزنی به نام سکرت)Secret( است 
که برای جوان سازی و لیفتینگ کاربرد دارد. سکرت 
که جزو مطرح ترین دستگاه های شرکت پیشروطب 
پرشیا است، دارای سه نوع هندپیس است و در بهترین 

کلینیک های سراسر کشور استفاده می شود.«
به گفته اخوان، لیزر فرکشنال سی  او  دو)CO2( به نام 
فرکسیز)FRAXIS( نیز از محصوالت ایلودا است: 
»این لیزر قابلیت هندپییس فرکشنال، هندپیس 
برای  را  واژینال  هندپیس  و  جراحی  هوشمند 
درمان های زنان دارد. قطر اشعه اش 100 میکرو متر 

است و توان واقعی 30 وات را دارد.« 
او هم چنین فرکسیز  دیو)DUO( را به عنوان دستگاه 
بسیار جدید ایلودا در سال 2017 معرفی کرد: »این 
دستگاه از ترکیب دو دستگاه سکرت و فرکسیز درست 
شده است که دستگاه های فرکشنال آر اف و سی  او  دو 
را دارد. دیو، فضای کمی را اشغال می کند، مجهز به 
موتور پله ای است و با توان واقعی 30 وات کارایی 

باالیی برای جوان سازی و لیفتینگ واژینال دارد.«
 )Qswitch(به گفته اخوان، دستگاه لیزر کیوسوییچ
نیز برای پاک کردن به کار می رود: »این لیزر، پالس 
طوالنی مدت)Long Pulse( دارد و در  دو طول موج 

532 و 1064 نانو متر استفاده می شود.«

ارایه دو مکمل دارویی
شرکت پورا طب در زمینه مکمل ها و عرضه داروهای 
معتمدی،  امیر  می کند.  کار  پزشکی  مختلف 
 )OSTIVONE(اوستیون شرکت،  نماینده علمی 
و ویتالی تون)VitallyTone( را به عنوان دو مکمل 
ارایه شده توسط این شرکت در نمایشگاه معرفی 
است  کلسیم سیترات  یک  اوستیون  »مکمل  کرد: 
که بسته بندی اش در کشور آمریکا انجام می شود و 
به خاطر نداشتن عوارض گوارشی و هم چنین کاهش 
ریسک تشکیل سنگ کلیه، برای بیمارانی که نیاز به 
استفاده طوالنی مدت از کلسیم دارند، می تواند مورد 

استفاده قرار بگیرد.«
به گفته معتمدی، این دارو گلوتن ندارد و به همین 
سبب برای بیمارانی که دچار عارضه سلیاک هستند، 
نیز قابل استفاده است: »هر چند جذب کلسیم وابسته 
به اسیدیته  معده است اما کلسیم سیترات نیاز به 

محیط اسیدی برای جذب ندارد، پس بیمارانی که 
دچار ناراحتی گوارشی هستند، با توجه به تجویز 

پزشک نیز می توانند از آن استفاده کنند.«
او هم چنین ویتالی تون را یک مکمل مولتی ویتامینه 
عنوان کرد: »این مکمل که از محصوالت شرکت 
ویتا  فارمد)Vita Pharmed( سوییس است، ترکیب 
کاملی از ویتامین ها و مواد معدنی را دارد و به صورت 
و  با طعم شکالتی  تایی  و 30  کپسول های 100 
بلع آسان در بازار موجود است. از جینسینگ در 
به خاطر  و  است  استفاده شده  مولتی ویتامین  این 
وجود لسیتین سویا در آن، برای بیمارانی که تحت 
درمان های قلبی و عروقی هستند نیز می تواند مورد 

استفاده قرار بگیرد.«

پالت فرم لیزری اترا
 13 از  بیش  الکترو  پژواک(  شپکو)شفا  شرکت 
و  پوست  لیزرهای  زمینه  در  کار  پیشینه  سال 
به  دارد.  بیمارستانی  پزشکی  تجهیزات  و  زیبایی 
لیزر  شرکت،  مدیر فروش  سمائیان،  سعید  گفته 
لیزرهای  مطرح ترین  از  یکی   )ORION(اوریون
این شرکت است که بیش از 200 دستگاه از آن در 
کشور نصب شده است و برای حذف موهای زاید مورد 
استفاده قرار می گیرد: »پالت فرم لیزری شرکت به نام 
اترا نیز محصول شرکت وایدنس)vydence( آمریکا 

است که شامل هفت لیزر مختلف می شود.«
 او لیزر ان دی یپND:YAP1340(1340( نانومتر که 
برای جوان سازی غیر تهاجمی و درمان ضایعات استریا 
)خط های حاملگی( کاربرد دارد و لیزر اربیوم یاگ با 
طول موج 2940 نانومتر را به عنوان دو لیزر اترا معرفی 
کرد: »لیزر اربیوم گالس با طول موج 1540 نانو متر 
و هم چنین لیزر النگ پالس ان دی یاگ با طول موج 
1064 نانومتر که برای حذف موهای زاید پوست و 
ضایعات عروقی پایین تنه)واریس( کاربرد دارد، نیز بر 

روی این دستگاه پیشرفته نصب شده است.«
با  ان دی یاگ  کیوسوییچ  لیزر  سمائیان،  گفته  به 
طول موج 1064 و 532 که بر روی اترا نصب شده 
است شامل آی پی ال با تمامی فیلترهایش می شود: 
»هم چنین هندپیس دیگری که روی دستگاه وجود 
دارد، اینتنس آی آر)IntenseIR( با طول موج 850 
تا 1800 نانومتر است که برای سفت سازی پوست 
به ویژه برای خانم ها پس از دوران بارداری  و کسانی 
که چربی های بدنشان را با لیپو ساکشن خارج کردند، 

بسیار پر کاربرد است.«                                

گردهمایی
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نخستین کنگره بین المللی پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان ها در تهران برگزار شد

تاکید  بر پیشگیری و تشخیص زودهنگام 
در سرطان های درمان پذیر
نخستین کنگره بین المللی پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان ها با شعار همسویی و همگرایی پژوهش و اقدام، 9 تا 11 بهمن ماه 
در ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد. این کنگره توسط شبکه ملی تحقیقات  سرطان برنامه ریزی شد که با 
حمایت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با هدف ارایه تصویری واقعی از مهم ترین اقدامات 

صورت گرفته و پژوهش های انجام شده در پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان ها، به اجرا درآمد.

حسین دانشور، دبیر اجرایی کنگره، پیشگیری را یک 
موضوع محجور مانده در کشور توصیف کرد: »برای 
این که بتوانیم تصمیم گیری جامعی درباره وضعیت 
پیشگیری با توجه به تجربیات جهانی داشته باشیم، 
این کنگره را به عنوان یک گام ابتکاری به موضوع 
پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان هایی که 
قابل پیشگیری و تشخیص زودهنگام و هم چنین 

درمان کامل هستند، اختصاص دادیم.«
او سرطان های قابل پیشگیری، سرطان های قابل 
تشخیص زودرس، ژنتیک سرطان، آمارهای به روز 
سرطان و هم چنین وضعیت سیاست گذاری کنترل 
سرطان در کشور را به عنوان مهم ترین محورهای 
کنگره معرفی کرد: »کنگره در 12 بخش در قالب 
پانل ها و سخنرانی های مختلف برگزار شد که در کنار 

آن سه کارگاه تخصصی، آموزشی نیز اجرا شد.«

به گفته دانشور، تعداد مقاالت پذیرفته شده برای 
ارایه در کنگره 176 مقاله بود: »از میان این مقاالت، 
49 مورد برای ارایه در قالب سخنرانی و 173 مورد 
در قالب پوستر انتخاب شد و عالوه بر آن سخنرانان 
میهمان زیادی نیز داشتیم که مقاالت آن ها نیز در 

مجله کنگره منتشر شد.«
دبیر اجرایی کنگره، سازمان های بین المللی کنترل 
 ،)IARC( سرطان  تحقیقات   ،)UICC(سرطان
برنامه اقدام برای کنترل سرطان آژانس بین المللی 
انرژی هسته ای)PACT( و نمایندگی سازمان جهانی 
بهداشت در ایران را به عنوان میهمانان کنگره معرفی 
کرد: »سخنرانانی از کشورهای مختلف خارجی از 
جمله آمریکا، کانادا، نروژ، فنالد، فرانسه، هلند، مصر، 
انگلیس و ژاپن در کنگره حضور داشتند و عالوه بر 
آن از حضور نخبگان ایرانی که در حوزه پیشگیری و 

تشخیص سرطان در خارج از کشور کار می کنند، در 
کنگره استفاده کردیم.«

به گفته دانشور، این کنگره دارای امتیاز بازآموزی 
بود:  عمومی  پزشکان  و  تخصصی  گروه  برای 20 
»کنگره برای گروه های تخصصی 10.5 امتیاز و برای 

گروه های عمومی 7.5 امتیاز بازآموزی داشت.«

برای  تصویربرداری  دستگاه های  ارایه 
تشخیص سرطان

فوجی فیلم  شرکت  نماینده  تهران فوکا   شرکت 
جمله  از  است.  ایران  در  ژاپن   )FUJIFILM(
پزشکی  حوزه  در  ژاپنی  شرکت  این  محصوالت 
دستگاه های تصویربرداری پزشکی، چاپگر پزشکی، 
ماموگرافی  دستگاه  و   )CR(سی آر دستگاه های 
محصوالت  دیگر  هم چنین  تهران فوکا  هستند. 

کنگره
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شرکت فوجی فیلم را در ایران به صورت انحصاری 
نمایندگی می کند.

به گفته مهندس رامین حسنی، کارشناس فروش 
شرکت، حمایت علمی و معنوی تهران فوکا از موضوع 
تشخیص سرطان و پشتیبانی علمی از موضوعات 
روز پزشکی، مهم ترین هدف حضور این شرکت در 
کنگره بود: »شرکت ما هم چنین دستگاه های مرتبط 
با موضوع سرطان مانند دستگاه ماموگرافی دارد که 
برای تشخیص زودهنگام سرطان و غربالگری مورد 
استفاده قرار می گیرد. این دستگاه با داشتن قابلیت 
تومو    سنتز، می تواند نمونه برداری های الزم را در این 

زمینه انجام دهد.«
او ماموگرافی را از جمله مهم ترین حوزه های کاری 
شرکت مرتبط با موضوع سرطان دانست و تصاویر 
ماموگرافی را تصاویری بسیار      حساس توصیف کرد: 
داخل  ریز  بسیار  نقاط  »میکرو کلسیفیکیشن ها، 
تصاویر ماموگرافی هستند که در موضوع غربالگری 
باید دیده شوند و  و هم چنین تشخیص سرطان، 
دستگاهی که می خواهد این تصاویر را بررسی کند 
باید توانایی نشان دادن این نقاط بسیار ریز را داشته 

باشد.«
قابلیت   شرکت،  فروش  کارشناس  گفته  به 
به دستگاه  رایانه تشخیصی  اضافه کردن مجموعه 
ماموگرافی از دیگر ویژگی های قابل توجه این دستگاه 

به شمار می رود: »این مجموعه با استفاده از نرم افزار 
پیشرفته، به تشخیص هر چه بهتر کمک می کند.«

مهندس حسنی، دستگاه سی آر فوجی فیلم را دارای 
قابلیت پشتیبانی از دستگاه ماموگرافی توصیف کرد: 
و  پشتیبانی  را  ماموگرافی  »این دستگاه می تواند 

تصاویر را تبدیل به دیجیتال کند.«
به نام  فوجی  شرکت  سی آر  دستگاه  معرفی  به  او 
پرداخت:  نیز   )PROFECT CS(پرافکت سی اس
را  کاست  چهار  پردازش  قابلیت  دستگاه  »این 
از  استفاده  دلیل  به  و  دارد  هم زمان  به صورت 
دوطرفه،  خواندن  مانند  پیشرفته ای  فناوری های 

تصاویری با کیفیت باال ارایه می دهد.«
)CELLVIZIO(دستگاه اندوماکروسکوپ سلویزیو

شرکت ماورای  فنون عصر در سال 1378 در زمینه 
بخش های  در  و  شد  راه اندازی  تجهیزات پزشکی 
مختلفی مانند گوارش،کلیه و مجاری ادراری، زنان، 
بیهوشی و مراقبت های ویژه، اتاق عمل، اورژانس و 

دستگاه های پورتابل اورژانس کار می کند.
دپارتمان  مدیر      محصول  مرادی،  حامد  گفته  به 
فناوری های نوین شرکت، ماورای  فنون عصر بیش 
از 10 سال است که در زمینه تجهیزات مصرفی و 
دستگاه های تشخیصی و درمانی حوزه گوارش کار 
می کند: »در این زمینه نمایندگی رسمی محصوالت 
 )Boston Scientific(شرکت بوستون ساینتیفیک

حاضران در نمایشگاه :  تهران فوکا و ماورای فنون عصر.

آمریکا را داریم که تجهیزات مصرفی تخصصی در 
را  ریوی  و  اورولوژی  گوارش،  مانند  حوزه هایی 
دستگاه های  زمینه  در  هم چنین  می کند.  تولید 
و  برونکوسکوپی  گاستروسکوپی،کلونوسکوپی، 

آندوسونوگرافی فوجی فیلم ژاپن نیز کار می کنیم.«
 )Cellvizio(سلویزیو دستگاه های  هم چنین  او 
و  سرطان  زود هنگام  تشخیص  برای  فرانسه 
 )secca(سه کا و   )stretta(استرتا دستگاه های 
درمان  برای  آمریکا   )Mederi(مدری شرکت 
ریفالکس معده و بی اختیاری مدفوع را به عنوان دیگر 
محصوالت شرکت معرفی کرد: »ماورای  فنون عصر 
در این کنگره به عنوان نماینده رسمی فوجی فیلم 
ژاپن دستگاه های این شرکت از جمله آندوسکوپی، 
آندوسونوگرافی  و  برونکوسکوپی  کلونوسکوپی، 
دید  معرض  در  را  سرطان  تشخیص  زمینه  در 
شرکت کنندگان قرار داد. هم چنین اندومیکروسکوپ 
طریق  از  که  دستگاهی  دادیم.  ارایه  را  سلویزیو 
تمام  و  الپاراسکوپ  برونکوسکوپ،  آندوسکوپ، 
دستگاه های درون بین وارد بدن می شود و به صورت 
آنالین بافت را تا هزار برابر در ابعاد ماکروسکوپیک 
نشان می دهد که در تمامی شاخه های مداخله ای 
پزشکی قابل استفاده بوده برای تشخیص زودرس 
و  ادراری  ریوی،  گوارشی،  دستگاه  سرطان های 

جراحی ها بسیار کمک کننده است.«                             

کنگره
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بیست و یکمین کنگره ارتوپدی دانشگاه علوم  پزشکی شهید بهشتی برگزار شد

تمرکز بر ترومای ارتوپدی و جراحی شانه و ستون فقرات
بیست ویکمین کنگره ارتوپدی دانشگاه علوم  پزشکی شهید بهشتی 14 تا 15 بهمن ماه در مجموعه فرهنگی ورزشی تالش تهران برگزار شد. در کنار 
این کنگره که دارای امتیاز بازآموزی نیز بود، شرکت های فعال در حوزه تجهیزات پزشکی و دارویی، تازه ترین محصوالت خود در زمینه ارتوپدی را در 
معرض دید دیدار کنندگان قرار دادند. گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این سال ها با تغییر نگرش مدیریتی و استفاده از نیروهای 
کارآمد و جوان و هم چنین بهره گیری از تجربه های علمی و مدیریتی استادان پیشکسوت خود، شاهد تحوالت چشم گیر و روبه  جلو بوده است که با 

برنامه ریزی های منظم این مسیر را ادامه می دهد.

متخصصان ارتوپدی، روماتولوژی، پزشکی ورزشی، 
طب فیزیکی و توان بخشی، طب اورژانس، فیزیوتراپی، 
پزشکان عمومی، بیهوشی، کاردرمانی و پرستاری 

گروه های هدف برای برگزاری این کنگره بودند.
در این کنگره که با همکاری مرکز تحقیقات ارتوپدی 
شعار  با  و  شهید بهشتی   علوم پزشکی  دانشگاه 
دیدگاه های جدید در ارتوپدی برگزار شد، تازه ترین 
یافته های علمی در حوزه ارتوپدی کشور، مورد بحث 

و تبادل نظر قرار گرفت.
تبادل  کنگره،  دبیر علمی  منافی  علی رضا  دکتر 
تجربه ها و به روز کردن اطالعات متخصصان ارتوپدی 
را از مهم ترین اهداف برگزاری این کنگره ها عنوان 
کرد: »محورهای تخصصی کنگره امسال را بر اساس 
گروه های فوق تخصصی در ارتوپدی تشکیل دادیم. 

گروه زانو، گروه جراحی های لگن و مفصل ران یا 
هیپ)Hip joint(، گروه جراحی شانه، ستون فقرات 
و اطفال در کنار موضوعات مربوط به ترومای ارتوپدی 
مهم ترین محورهای مورد بحث و بررسی در کنگره 
بود.« به گفته او بیشتر مقاالت دریافتی برای ارایه 
در کنگره پذیرفته شد: »بیش از 70 مقاله در قالب 
ارایه شد که تمامی خالصه مقاالت در  سخنرانی 
کتابچه کنگره نیز به چاپ رسید. هم چنین نزدیک 

 به 10 مقاله نیز به صورت پوستر ارایه شد.«
دکتر منافی به حضور استادان ایرانی دانشگاه های 
مختلف کشورهای اروپایی در کنگره امسال نیز اشاره 
کرد: »کنگره برای گروه های هدف اصلی دارای 10 
مانند  برای همکاران دیگر  و  بود  بازآموزی  امتیاز 
طب فیزیکی، بیهوشی، پرستاران و پزشکان عمومی 

به نسبت هفت امتیاز بازآموزی را داشت.«

پروتزهای سفارشی ساز
شرکت  انحصاری  نمایندگی  کاوش درمان  شرکت 
ایمپلنت َکست)implantcast( را در ایران به عهده 
محصوالت  که  است  سال  پنج  به  نزدیک   و  دارد 
این شرکت آلمانی را وارد کشور می کند. کارخانه 

ایمپلنت َکست در شهر هامبورگ آلمان قرار دارد.
شرکت  مدیر بازاریابی  باصری،  باربد  گفته  به 
کاوش درمان، این شرکت طیف گسترده ای از پروتز ها 
را وارد کشور می کند: »بیشتر پروتزهای ما دست ساز 
هستند. سبد کاالیی بزرگی از قبیل پروتز های تعویض 
مفصل زانو، لگن، شانه، آرنج و مفصل مچ پا را داریم. 
به عالوه دستگاه  رویژن)Revision( شرکت ما برای 
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بیمارانی که پس از عمل پرایمری)ابتدایی( دوباره نیاز 
به عمل پیدا می کنند و برای بیمارانی که مشکالت 
از  نمی توان  که  است  به گونه ای  آن ها  استخوانی 

پروتزهای پرایمری استفاده کرد، کاربرد دارد.«
یکی  به عنوان  را  ایمپلنت َکست  باصری، 
زمینه  در  فعال  شرکت های  بزرگ ترین  از 
تومورال پروستزیز)Tumoral Prosthesis( معرفی 
کرد: »تومورال پروستزیز برای بیمارانی که تومورهای 
استخوانی دارند و نیازمند پروتزهای بسیار خاص با 
کار گذاری پیچیده هستند، که حتی ممکن است 
مورد  در  بر  گیرد،  را  کامل  یک عضو  استخوان های 

استفاده قرار می گیرد.«
او محصوالت رویژن و پرایمری زانو، پروتزهای شانه، 
هیپ و موتارس)MUTARS( را از جمله محصوالت 
کرد:  معرفی  امسال  کنگره  در  شرکت  ارایه شده 
»پروتزهای سفارشی ساز یکی از مزیت های شرکت 
ایمپلنت َکست است. وقتی که بیمار شکستگی بسیار 
بدی دارد یا تغییر شکل)Deformity( استخوانش 
به گونه ای است که پروتز عادی نمی تواند برای او 
استفاده شود، پس از گرفتن عکس، سی تی اسکن، 
ام آر آی و انجام آزمایش های الزم، سفارش ساخت 
پروتز مخصوص او به شرکت آلمانی فرستاده می شود 
و این پروتز به صورت سفارشی تولید و به کشور وارد 
و  کارگذاری  وسایل  اندازه،  جدید  پروتز  می شود. 
شکلی سفارشی دارد و شرکت ما می تواند برای هر 
قسمت از استخوان بدن، از باالتنه تا پایین تنه این 

پروتز ها را سفارش دهد.«

ارایه دستگاه های رویژن
انحصاری  نماینده  مهر پارسه  رها درمان  شرکت 
محصوالت لینک)LINK( آلمان را در ایران به عهده 
دارد. لینک، یک شرکت قدیمی اروپایی است که 
و  می کند  کار  آرتروپالستی  و  ارتوپدی  حوزه  در 
پروتزهای ارتوپدی برای هیپ، لگن و زانو دارد که 

به صورت پرایمری و رویژن هستند.
بازرگانی  مسؤول  خانجان نژاد،  کاملیا  گفته  به 
شرکت  این  مهر پارسه،  رها درمان  شرکت 
را  پروتزهایش  و  لگن  زانو،  مفصل  تعویض 
رویژن  زمینه  در  ما  پوشش می دهد: »محصوالت 
شناخته شده است. دستگاه رویژن ام پی)MP( یا 
ریکانستراکشن هیپ)Reconstruction Hipp( را 
 )Endo-model(داریم و هم چنین دستگاه  اندومدل

که برای رویژن زانو کاربرد دارد.«

تولید پالک های ارتوپدی
نماینده شرکت  فراکیان تجارت مهد یاران،  شرکت 
ابزار پزشکی اسوه)OSVEH( آسیا در تهران است. 
اسوه در سال 1387 راه اندازی شد و تصمیم دارد که به 
یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی 

در آسیا تبدیل شود.
به گفته احمدرضا عظیما، مدیرعامل فراکیان تجارت 
مهد یاران، شرکت اسوه با مدیریت محمود استیری 
و داشتن 9 سال پیشینه تولید در زمینه پالک های 
ارتوپدی و تروما گام به گام مراحل پیشرفت را طی 
کرده است و هم اکنون به یک تولید کننده داخلی 
مجهزترین  از  »یکی  است:  شده  تبدیل  بزرگ 
کارخانه های داخل کشور را داریم و در جهت رشد 
و حمایت از تولیدات داخلی و اشتغال زایی گام های 
بلندی برداشتیم تا وابستگی در این زمینه رفع شود 
و تولیدات داخلی بتواند وارد بازار شود و از خروج ارز 

جلوگیری به عمل آید.«
عظیما تولیدات داخلی شرکت را دارای استانداردهای 
جهانی و تأییدیه های پزشکی الزم در تمامی سطوح 
پالک های  کارخانه  تولیدات  جمله  »از  دانست: 
استیل و تیتانیوم، نیل های ارتوپدی برای کارگذاری 
شکستگی ها،  در  بزرگ  استخوان های  داخل 
پیچ های اسپاین)SPINE( از جنس تیتانیوم برای 
استخوان هستند. هم چنین  پودر  ستون فقرات و 
دستگاه های پیشرفته تراش سی ان سی)CNC( از 

محصوالت شرکت زیمنس آلمان را نیز داریم.«
به گفته او شرکت با مطرح ترین دانشگاه های جهان 
و توانمند ترین پزشکان ارتوپدی ایرانی و خارجی 
در حال رایزنی است: »ما تحقیقات خود را در جهت 
پیشرفت کیفیت محصوالت ادامه می دهیم تا بهترین 

محصول با بهترین کیفیت کاربردی را ارایه دهیم.«

پودر و سیمان استخوانی
شرکت طبستان گستر پیشینه ای 14 ساله در زمینه 
بخش های  در  و  دارد  پزشکی  تجهیزات  واردات 
اسپاین،  تروما،  آرتروپالستی،  مانند  مختلفی 
و  ماگزیلوفیشیال  اکروسکوپی،کرانیوپالستی، 
هم چنین بخش دست  و پا به صورت جداگانه کار 
نماینده علمی  اعتضادی،  آرمان  گفته  به  می کند. 
طبستان گستر، این شرکت 21 نمایندگی دارد: »80 
ایتالیا،  از  تولید شرکت هایی  ما  درصد محصوالت 
آلمان و فرانسه است. نزدیک  به 10 درصد محصوالت 
خود را از آمریکا وارد می کنیم و 10 درصد دیگر 
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نیز محصوالت مصرفی از کشورهایی مانند چین و 
کره جنوبی هستند.«

آمپلی تود  مانند  شرکت هایی  محصوالت  او 
اف ایکس ســولــوشــن   ،)AMPLITUDE(
اورتوسلکت  فرانســـه،   )FX SOLUTIONS( 
تکستــال هـــایتـــک  آلمان،   )OrthoSelect(
و   )Onil(اونیل  ،)TEXTILE HI-TEC(
مهم ترین  به عنوان  را  ایتالیا   )TECRES(تکرس
محصوالت وارداتی شرکت معرفی کرد: »آمپلی تود 
در زمینه تولید پروتز کار می کند که پروتزهای هیپ، 
رویژن، بای پوالر و تری پوالر دارد. هم چنین پروتز 
 )TOTAL(آرتروپالستی مفصل شانه به صورت کامل
و ریورس)Reverse( داریم که از محصوالت شرکت 
فرانسه   )FXSOLUTIONS(ف ایکس سولوشنا
است.« به گفته اعتضادی شرکت های اورتوسلکت 
ایتالیا   )intrauma(اینتروما شرکت  که  اونیل  و 
»شرکت  می کنند:  تولید  تروما  محصوالت  است، 
را  تکستال های تک  اکروسکوپی  محصوالت  ما 
رباط  اکروسکوپی  محصوالت  هم چنین  و  دارد 
اَی سی ال)ACL( و پی سی ال)PCL( ساخت شرکت 

آمپلی تود را نیز وارد می کنیم.«
او یکی از زمینه های کاری مهم شرکت طبستان گستر 
استخوان  پودر  و  آلوگرافت  محصوالت  واردات  را 
 ،)Cortical(کورتیکال« دانست:  انسانی 
چیپس   ،)putty(پوتی  ،)Cancellous(کنسلوس
)Chips( و پودر را برای مصرف دندانی و هم چنین 

ارتوپدی در سبد کاالیی خود داریم.«
مادر  به عنوان  را  ایتالیا  تکرس  شرکت  اعتضادی، 
سیمان  »انواع  کرد:  معرفی  استخوانی  سیمان 
در   )gentamicin(جنتامایسین و  استخوانی 
نمونه های مختلف که برای جراحی کاربرد دارد، وارد 
می کنیم. در کنار این محصوالت، هم چنین گرافت 

سنتتیک هم داریم.«
از  دیگر  یکی  به عنوان  را  پالس الواژ  کاربرد  او 
موقع  در  زخم  برای شستشو  محصوالت شرکت 

جراحی دانست: »در کنارش وارد کننده موتورهای 
جراحی، اره و دریل کاناله و غیرکاناله و هم چنین 
اره گچ بر از دو شرکت بوژن چین و اورتوسلکت 
فمور،  تیبیا،  اینترالک  هم چنین  هستیم.  آلمان 
گامانیل، نیل هومروس و نیل االستیک تیتانیوم 

نیز از محصوالت شرکت ما است.«

ارایه پروتزهای پرایمری
ایران  تجهیزات پزشکی  مدیریت  شرکت 
بخش های مختلف و گسترده ای دارد. این شرکت 
شرکت های  محصوالت  انحصاری  نمایندگی 
و   )B-BRAUN(بی براون مانند  بزرگی 

اسکوالپ)AESCULAP( در ایران است.
به گفته تقی جواهری، مدیر  فروش بخش ایمپلنت های 
این  تجهیزات پزشکی،  مدیریت  شرکت  ارتوپدی 
شرکت در کنگره امسال محصوالت فوق تخصصی 
مربوط به تعویض مفصل در بخش هیپ و زانو را ارایه 
داد: »پروتزهای پرایمری مفصل لگن و زانو از جمله 
محصوالتی است که در معرض دید شرکت کنندگان 
کنگره قرار دادیم که رویژن آن ها را نیز در آینده ای 
نزدیک از سوی اسکوالپ وارد بازار ایران خواهیم 

کرد.«
او شرکت اسکوالپ را ارایه دهنده کاالهای مصرفی 
و دستگاه های متنوعی معرفی کرد: »اسکوالپ از 
شرکت های مطرح دنیا در حوزه آرتروپالستی است و 
شرکت بی براون نیز به موازات اسکوالپ در این زمینه 

کار می کند.«

معرفی سیمان سبز
و  ابزارآالت  زمینه  در  درمان  نامی تجهیز  شرکت 
تجهیزات پزشکی کمکی بخش ارتوپدی کار می کند. 
مهدی احمدی، مدیربازرگانی شرکت، محصوالتی 
مانند پالس الواژ، پاالکوس)PALACOS(، کوپال 
)COPAL( و  پاالمیکس)PALAMIX( را به عنوان 
مهم ترین محصوالت نامی تجهیز درمان در کنگره 

حاضران در نمایشگاه
کاوش درمان، مدیریت تجهیزات پزشکی ایران، رها درمان مهر پارسه، خدمات پزشکي دوستان نیک، 
سونا طب  مهدیاران،  فراکیان تجارت  داهی طب،  ارکان درمان،  سینا سل،  تهران ستورز،  سینا ژن، 
پارسیان، نسیم سحر اطهر)تصویربرداری اطهری(، ساینار   مد پایتخت، آرنا حیات دانش، مرکز ارتوز 
مبین،  پارس طب  پارسیان درمان،  مبتکران  طبستان گستر،  ارومیه،   a آترا     ارتوپد  سینا،  پروتز  و 

نامی تجهیزات درمان و همانندساز بافت کیش.
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امسال معرفی کرد: »بیشتر پالس الواژ های موجود 
در بازار تولید شرکت های چینی است، اما پالس الواژ 
ما از تولیدات آلمان است که داشتن باتری داخلی 
دستگاه  این  منحصربه فرد  ویژگی های  از  یکی 
محسوب می شود که آن را به دستگاهی کاربر پسند 
و ایمن تبدیل کرده است که احتمال بروز عفونت در 
محل عمل را کاهش می دهد.« او هم چنین سیمان 
شناخته شده پاالکوس را یکی از محصوالت شرکت 
هراووس)Heraeus( آلمان معرفی کرد: »پاالکوس 
شناخته  دنیا  در  سبز  سیمان  نخستین  به عنوان 
می شود. بیش از 50 سال پیشینه دارد و با استاندارد 
دارای  که  محصول  این  است.  شده  تولید  طالیی 
بیشترین  هست  نیز   )gentamicin(جنتامایسین
میزان مصرف را در کشورهای اروپای شمالی و آمریکا 

دارد.«
محصولی  بخش  یک  کوپال  احمدی،  گفته  به 
رویژن  سیمان های  زمینه  در  هراووس  شرکت 
و  جنتامایسین  که  رویژنی  »سیمان های  است: 
کوپال  دارند   )Clindamycin(کلیندامایسین
جی پالس سی)G+C( نام دارند و سیمان های دارای 
 ،)Vancomycin(ونکومایسین و  جنتامایسین 

کوپال جی پالس وی)G+V( نامیده می شوند.«
اضافه کردن  از  ناشی  مشکالت  به  احمدی 
توسط  سیمان   به  کلیندامایسین  و  ونکومایسین 
پزشکان در اتاق عمل اشاره کرد: »امکان دارد که 
هموژنایز)همگن(  مخلوط  دستی  اضافه کردن  در 
نشود و چون ابزار اندازه گیری دقیقی موقع عمل 
وجود ندارد، درصدش کم و زیاد شود. از سوی دیگر 
به خاطر جلوگیری از بروز عفونت باید بسیار سریع 
ترکیب سیمان های  اما در  انجام شود.  کار عمل 
موجود  کلیندا مایسین  و  ونکومایسین  ما  رویژن 
است که این کار پزشکان را در اتاق عمل بسیار 

راحت می کند.«
و  مخلوط کردن  برای  پاالمیکس  او  گفته  به 
وکیوم کردن بهتر سیمان مورد استفاده قرار می گیرد: 
»وکیوم شدن سیمان به افزایش کیفیت سیمان بسیار 
کمک می کند و از بروز تخلخل و ایجاد حباب های 
سبز  می آورد.  عمل  به  جلوگیری  سیمان  در  هوا 
مراحل  تمامی  در  می شود  باعث  محصول  بودن 
تصویربرداری، بتوانیم به صورت کامل، استخوان را 
از سیمان و سیمان را از پروتز تمیز دهیم. هم چنین 
درجه حرارت این سیمان در هنگام مخلوط کردن 
نزدیک  به 20 درجه سانتی گراد کمتر از سیمان های 

بروز  خطر  موضوع  این  که  می یابد  افزایش  دیگر 
نکروز)necrosis( را در استخوان به شدت کاهش 

می دهد.«

معرفی کارتیسین و استم سین
جهانی  استانداردهای  تحت  سیناسل  شرکت 
محصوالت  تولید  زمینه  در   )GMP(م پیجی ا

مهندسی بافت و سلول های بنیادی کار می کند.
دکتر شیدا هاشمی، نماینده  علمی شرکت سیناسل، 
کارتیسین و استم سین را به عنوان دو محصول شرکت 
در کنگره ارتوپدی معرفی کرد: »کارتیسین، برای 
ترمیم آسیب های ناشی از تروما در زانو تولید می شود. 
این یک محصول مهندسی بافت شده مشابه ساختار 
کالژنی غضروف های مفصلی است، که سلول هایی را 
که از محل آسیب غضروف مفصلی زانوی آسیب دیده 
بیمار توسط پزشک گرفته شده در محیط اتاق تمیز 
کشت داده می دهند و وقتی که به تعداد مناسب رسید، 
روی این داربست ها قرار داده و در اختیار پزشکان 
جراح قرار می دهند، تا در محل آسیب دیدگی زانو 

جاگذاری کنند.«
مزانکایمال  استم سل   یا  استم سین    او 

)mesanchaymal stem cell( را برای سل تراپی 
آرتروز زانو به عنوان دیگر محصول شرکت معرفی کرد: 
»این محصول که با نام استم سین شناخته می شود، 
برای درمان آرتروز زانو بیشتر در افراد میان سال مورد 
استفاده قرار می گیرد. در این روش سلول ها را از نمونه 
مغز استخوان بیمار جدا می کنیم و در محیط اتاق تمیز 
کشت می دهیم و به تعداد مناسبی که رسید به شکل 
سرنگ های آماده در اختیار پزشکان می گذاریم تا در 

زانوی بیمار تزریق کنند.«
چند  دارای  را  استم سین  محصول  دکتر هاشمی 
مزیت برای بیماران آرتروز زانو دانست: »در این 
انجام عمل  و  بیمار  بیهوش کردن  به  نیاز  روش 
جراحی و وارد کردن جسم خارجی به داخل بدن 
بیمار نیست. هم چنین خطر عفونت پس از عمل 
که از عمده ترین مشکالت در بیماران طی عمل 
کاهش  شدت  به  است  مفصل  تعویض  جراحی 
که  حرکتی  محدودیت های  طرفی  از  و  می یابد 
به دنبال عمل جراحی تعویض مفصل زانو برای 
بیماران ایجاد می شود، در این روش وجود ندارد 
و به همین دلیل این درمان در آینده ای نه چندان 
دور به عنوان یکی از رقبای اصلی و شاید جایگزین 

تعویض مفصل به شمار می آید.«                           

کنگره
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نهمین کنگره انجمن علمی رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران  برگزار شد

تبادل اطالعات درباره
 شیوه های نوین تصویربرداری
نهمین کنگره انجمن علمی رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران، با شعار رادیولوژی مبتنی بر مسأله 
)Problem-Based Radiology( 27 تا 29 بهمن ماه، در هتل المپیک تهران برگزار شد. انجمن 
علمي رایولوژي دهان، فک و صورت ایران، تشکلي صنفي، غیر سیاسي و مستقل است که برای ارتقا 
و پویایي این رشته تخصصي در کشور تشکیل شده است؛ و رادیولوژي دهان، فک و صورت به عنوان 
یکي از جدیدترین تخصص هاي دندان پزشکي از جمله رشته هایی است که در این سال ها دچار 
تحوالت شگرفی شده است و هم اکنون با بهره گیری فناوری دیجیتال کمک قابل  توجهی در خصوص 

تشخیص و درمان بیماران به دندان پزشکان می کند.

سینا حقانی فر، دبیر علمی کنگره، تبادل نظر میان 
استادان داخلی و خارجی در ارتباط با شیوه های نوین 
تصویربرداری و ارایه تازه ترین دستاوردهای علوم 
تصویر برداری در حوزه دهان، فک و صورت را از جمله 
مهم ترین اهداف برگزاری کنگره دانست: »در کنگره 
امسال پس از داوری مقاالت، 69 سخنران داخلی و 

پنج سخنران خارجی برگزیده شدند که سخنرانان 
خارجی از کشورهای آفریقای جنوبی، آلمان، بلژیک، 
هلند و ترکیه و  سخنرانان داخلی از استادان هیأت 
علمی دانشگاه های مطرح کشور بودند. هم چنین 
نزدیک  به 70 پوستر نیز در نمایشگاهی ویژه در 

معرض دید شرکت کنندگان قرار گرفت.«

داخل  سونوگرافی  کارگاه  برگزاری  به  اشاره  با  او 
دهانی در بخش جانبی کنگره، گروه های هدف برای 
برگزاری کنگره را رادیولوژیست ها و متخصصان دیگر 
رشته های دندان پزشکی و هم چنین دندان پزشکان 
عمومی معرفی کرد: »کنگره برای دندان پزشکان 
امتیاز   9 که  داشت  بازآموزی  امتیاز   24 عمومی 
مربوط به بازآموزی و 15 امتیاز دیگر برای شرکت 
در کنگره بود. هم چنین رادیولوژیست ها 15 امتیاز 
تخصصی  رشته های  دیگر  و  داشتند  بازآموزی 
امتیازهای  خود  رشته  به  توجه  با  دندان پزشکی 

متفاوتی کسب کردند.«

ارایه دو ُمدل از دستگاه هایپریون
شرکت آپادانا      تک در زمینه دندان پزشکی یک شرکت 
شناخته شده با بیش از سی سال پیشینه کار است. 
به گفته محمد رضا ساکی، مدیر گروه رادیولوژی 
شرکت آپادانا تک، این شرکت پیش تر محصوالت 
را  رادیوگرافی پری اپیکال و حسگرهای دیجیتال 
و  دندان پزشکی  مشترک  محصول  یک  به عنوان 
رادیولوژی کار کرده است و هم اکنون با اضافه شدن 
محصوالت پانورامیک و سی بی سی تی)CBCT( در 

بخش رادیولوژی فک و صورت نیز کار می کند.
او به واردات محصوالتی در این زمینه از شرکت 
»مای ری  کرد:  اشاره   )myray(مای ری ایتالیایی 
شرکت  زیرمجموعه های  از  یکی  به عنوان 
چفال)CEFLA(، محصوالتی مانند انواع رادیوگرافی 
دستگاه های  دیجیتال،  حسگرهای  پری اپیکال، 
پانورامیک و سی بی سی تی را در سبد محصوالت 
امسال  کنگره  در  آپادانا تک  شرکت  و  دارد  خود 
که  عنوان کوچک ترین  ایکس5  دستگاه هایپریون 
دستگاه پانورامیک ساخته شده در جهان را دارد، 
ارایه کرده است. این دستگاه را می توان به دو صورت 
دیواری و زمینی در ابعادی نزدیک به 87 سانتی متر 

در 97 سانتی متر نصب کرد.«
نیازی به تنظیم  این دستگاه  به گفته ساکی، در 
کاربر  توسط   )MA(میلی آمپر و   )KV(کی وی
نیست: »این دستگاه با استفاده از فناوری تشخیص 
morphology recognition tech- )مورفولوژی
nology( یا ام آر تی)MRT( با توجه به بازخوردی که 

از اکسپوز اشعه به بیمار می گیرد، کی وی و میلی آمپر 
را تنظیم می کند و با یک بار اکسپوز 5 الیه عکس 
پانورامیک را نمایش می دهد که قابل انتخاب توسط 

کاربر است.«

کنگره
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او دستگاه سی بی سی تی را دستگاهی با دو اندازه 
کرد:  معرفی   11*8 و   11*5  )FOV( دیتکتور 
 )focal spot( کانونی  نقطه  دارای  »این دستگاه 
 75  )voxel(وکسل اندازه  میلی متری،   0.5
 )dynamic range(میکرونی، محدوده دینامیکی
16 بیتی و زمان اکسپوز 3.6 ثانیه ای با دوز 33.5 
دو  هر  در  هم چنین  است.   )µsv(میکرو سیورت
 )NNT(ان ان تی شناخته شده  نرم افزار  از  دستگاه 

استفاده می شود.«

دستگاه سی بی سی تی با توانایی انجام سه 
کار

شرکت سینا پرتو جم در زمینه رادیولوژی از سال 
می کند.  کار  استخوان  تراکم  بخش  روی   1388
کارشناس فروش  هراتی،  میالد  مهندس  گفته  به 
دستگاه های  روی  پیش تر  جم  سیناپرتو  شرکت، 
تراکم استخوان کره ای کار می کرد، اما هم اکنون روی 
 )Norland(نورلند آمریکایی  دستگاه های شرکت 
متمرکز شده است: »به تازگی وارد بازار او  پی جی، 
سی بی سی تی و فک و صورت نیز شدیم و نمایندگی 
انحصاری محصوالت فونای ایتالیا را در این زمینه 

گرفتیم.«
ایتالیا را دارای دو ُمدل او پی  جی با دو  او، فونای 
و   )CCD(سی سی دی جمله  از  متفاوت  فناوری 
سی موس)CMOS( معرفی کرد: »تصاویر ارایه شده 
توسط این دو ُمدل از لحاظ کیفیت با هم تفاوت دارند. 
هم چنین از جمله گزینه های مهم دستگاه او پی جی 
میدان دید8.5 در 8.5 میلی متری دستگاه است که 
با توجه به تحقیقات انجام شده، این میدان دید مورد 
رضایت پزشکان و متخصصان این حوزه نیز قرار دارد. 
تیوپ این دستگاه ساخت شرکت توشیبای ژاپن 
است که میزان ولتاژ تیوپش بین 61 تا 85 کی وی 

نیز هست.«
برنامه های مختلفی  این دستگاه  هراتی،  گفته  به 
برای اسکن دارد: »به صورت کلی سرعت اسکن این 

دستگاه 14.2 ثانیه است. این سرعت برای بزرگساالن 
14 ثانیه، برای بخش لترال)Lateral( 10 ثانیه و در 
بخش اَی پی)AP( نزدیک به 10 ثانیه اسکن را انجام 
می دهد.« او انجام سه کار سی بی سی تی، او پی جی و 
سفالو)CEPH( را به عنوان ویژگی  برجسته دستگاه 
سی بی سی تی شرکت معرفی کرد: »اندازه وکسل 
این دستگاه 160 میکرون است که این ویژگی یکی 
از گزینه های مهمی است که برای پزشکان اهمیت 
دارد و جزو اندازه های قابل قبول و مورد پسند برای 

آن ها است.«
به گفته هراتی، ولتاژ تیوپ دستگاه سی بی سی تی 
نیز بین 61 تا 85 کی وی و میدان دیدش 8.5 در 8.5 
 )Orisis(میلی متر است: »دستگاه نرم افزار اوریسیس
ایتالیا را دارد که این نرم افزار امکان بُرش تک رنگ ها 
با وضوح دید باال را فراهم می کند که این ویژگی نیز 

بسیار مورد توجه پزشکان است.«

نمایشگرهای تشخیصی شرکت رئوف
سال  در  خیریه  یک  به صورت  ابتدا  در  رئوف 
و  درمانگاه  یک  شامل  که  شد  راه اندازی   1373
شرکت  آن  از  پس  و  بود  قرض الحسنه  صندوق 

تجهیزات پزشکی رئوف شکل گرفت.
این شرکت در زمینه کاالهای مصرفی، رادیولوژی، 
دستگاه های  مدیکال،  نمایشگرهای  و  چاپگرها 
اکسیژن ساز و امحای زباله کار می کند و به تازگی 

وارد حوزه او پی جی و آندوسکوپی نیز شد.
 )pacs(رئوف، نمایشگرهای تشخیصی سامانه پکس
را از شرکت بلژیکی بارکو)BARCO(، چاپگرهای 
و  رادیولوژی  دستگاه های  جهت  را  پزشکی 
دندان پزشکی از سونی)SONY( ژاپن و هم چنین 
دستگاه های سی بی سی تی و او پی جی را از شرکت 

چند ملیتی اکتون)ACTON( وارد می کند.
حذف  و  پزشکی  دانش  به روز شدن  به  توجه  با 
فیلم های رادیولوژی و با در نظر گرفتن نیاز تمامی 
مراکز به نمایشگرهای سامانه پکس، شرکت رئوف 

حاضران در نمایشگاه
آپادانا    تک، آریا  پردیس درمان، نوآوران  درمان اطلس، نوآوران طب فردا، پارسه اتکال، ابزار طب آسمان، 
هودیان، آرین درمان پژوه، سینا پرتو جم، ایران دنتال، پرتو نگار طب  کیهان، نوید پرتو نما، تجهیزات 
دندان پزشکی و دندان سازی مهر طیف، گروه پزشکی رئوف، نوین طب خاورمیانه، تصویر طب پارایه و 

درمان یاب سالمت پویا.
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نزدیک به یک سال است که نمایندگی این محصول 
بارکو را در ایران گرفته است.

)RVG(ارایه حسگر  آر وی جی
شرکت پرتو نگار طب کیهان نمایندگی انحصاری 
را در  آمریکا   )EDLEN(ادلن محصوالت شرکت 
ایران به عهده دارد. این محصوالت دارای گواهینامه 

اف دی اَی)FDA( و سی ای)CE( اروپا هستند.
به گفته مصطفی علیخانی، مدیر عامل پرتونگارطب 
کیهان، حسگر آر  وی  جی، دوربین های پری اپیکال، 
دهانی،  داخل  دوربین های  پورتابل،  دوربین های 
مهم ترین  پانورکس  و  سفالومتری  سی بی سی تی، 
محصوالت این شرکت هستند: »نزدیک  به یک سال 
است که نمایندگی انحصاری ادلن را گرفتیم. تمامی 
تعویض در  دارای دو سال گارانتی  ما  محصوالت 

صورت عیب هستند.«
او حسگر را دارای نرم افزار بسیار ساده و روان و 
هم چنین گارانتی همیشگی توصیف کرد: »حسگر 
ما به جای فیلم پری اپیکال استفاده می شود. 400 
هزار اکسپوز را می تواند انجام دهد و بر خالف فیلم 
رادیولوژی که به صورت آنالوگ است، با کیفیت و 
وضوح دید باال عکس دندان را به صورت دیجیتال 

نشان می دهد.«

دستگاه پانورامیک شرکت هودیان
زمینه  در  کار  پیشینه  سال   25 هودیان  شرکت 
شرکت  نمایندگی  و  دارد  پزشکی  تجهیزات 
سال   25 از  را  فنالند   )PLANMECA(پلن مکا

پیش در خاورمیانه به صورت انحصاری داشته است.
به گفته بیتا سدهی، مدیر فروش شرکت هودیان، این 
شرکت دستگاه های دندان پزشکی، رادیولوژی فک 
و صورت و رادیولوژی عمومی را وارد کشور می کند: 
تصویربرداری  دستگاه های  نیز  کنگره  این  »در 
صورت،  و  فک  دهان  سی بی سی تی  سه بعدی 
دستگاه های پانورامیک و رادیو گرافی را در معرض 

دید متخصصان این حوزه قرار دادیم.«
مهم ترین  از  را  سی بی سی تی  به  ارتقا  قابلیت  او 
مزیت های دستگاه پانورامیک این شرکت دانست: 
»دستگاه پانورامیک شرکت ما بازوی سه مفصله یا 
سه شکن برای انجام تصویربرداری یا او پی جی دارد 
که برای موقعیت دادن به بیمار بسیار مؤثر است 
و کمک می کند تا کیفیت تصویربرداری مطلوب 

شود.«                             

سومین کنگره بین المللی ایمونولوژی، آسم و آلرژی برگزار شد

توجه به ارتقاء رویکرد میان رشته ای در 
درمان بیماری های آلرژیک
سومین کنگره بین المللی ایمونولوژی، آسم و آلرژی 27 تا 29 بهمن ماه توسط مرکز تحقیقات 
ایمونولوژی، آسم و آلرژی و انجمن آسم و آلرژی ایران و با همکاری کرسی یونسکو در آموزش سالمت 
در تاالر امام بیمارستان امام خمینی تهران برگزار شد. در طول دهه های پیش پیشرفت های سریعی 
در شاخه های مختلف دانش و فناوری در جهان حاصل شد که در این میان رشد سریع تولید علمی در 
ایران، در حوزه های گوناگون علوم پزشکی به ویژه ایمونولوژی، آسم و آلرژی قابل توجه بوده و سبب 

پیشرفت های روز افزونی در زمینه های پیشگیری، تشخیص، کنترل و درمان بیماری ها شده است.

آلرژی  و  آسم  ایمونولوژی،  بین المللی  کنگره 
برای نخستین بار از سال 1383 پایه گذاری شد و 
اهدافی مانند ارایه دستاوردهای علمی و پژوهشی 

در حوزه های مختلف ایمونولوژی، آسم و آلرژی و 
دیگر رشته های مرتبط، ارایه گزارش های ملی درباره 
شیوع و بروز بیماری های مرتبط، تقویت رابطه مؤثر 
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و سازنده میان ایمونولوژی پایه و بالینی در آموزش، 
پژوهش، درمان و پیشگیری، فراهم آوردن فرصتی 
مناسب برای بحث و تبادل نظر علمی با دیگر محققان 
برجسته  دانشمندان  با  آشنایی  ملی،  سطح  در 
ایمونولوژی، آسم و آلرژی از سراسر جهان و گسترش 
و هم چنین جلب  بین المللی  علمی  همکاری های 
حمایت و همکاری انجمن های تخصصی کشور و 
جوامع علمی بین المللی در برگزاری کنگره برای 
هم افزایی توان علمی و تبادل تجربه های پژوهشی 

را از جمله مهم ترین اهداف خود قرار داد.
را  میان رشته ای  رویکرد  ارتقای  شعار  کنگره  این 
به عنوان شعار سومین دوره خود برگزید که تأکیدی 
غیرواگیر  مزمن  بیماری های  پیچیده   ماهیت  بر 
در  اجتماعی  تعیین کننده  عوامل  نقش  اهمیت  و 

پیدایش، پیشگیری و کنترل آن ها است.

مریم محلوجی راد، دبیر علمی کنگره، ایمونولوژی را با 
تمامی رشته های پزشکی مرتبط دانست: »به همین 
سبب در این کنگره در جهت ارتباط ایمونولوژی و 
آلرژی با رشته های مختلف پزشکی در حل مشکل 
بیماران حرکت کردیم و به همین خاطر شعار این 
میان رشته ای  رویکرد  به سوی  پیش  را  کنگره 

برگزیدیم.«
به گفته او نقص ایمنی اولیه، آسم، آلرژی و موضوعات 
بودند:  کنگره  اصلی  محور  چهار  میان رشته ای، 
»دبیرخانه کنگره 290 مقاله دریافت کرد که از این 
تعداد 18 مقاله امتیاز الزم را برای پذیرش کسب 
نکردند که از میان مقاالت پذیرفته شده، 41 مقاله 
به صورت سخنرانی ارایه شد و  دیگر مقاالت در قالب 
پوستر در معرض دید شرکت کنندگان قرار گرفت.«

محلوجی راد به برگزاری کارگاه های مختلفی در این 

کنگره
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کنگره نیز اشاره کرد: »پنج کارگاه مربوط به علوم 
پایه ایمونولوژی داشتیم. پنج کارگاه بالینی  برگزار 
کارگاه  سه  جوان  پژوهشگران  بخش  در  کردیم. 
برگزار شد. دو کارگاه ویژه پرستاران بود. هم چنین 
دو کارگاه برای آموزش خانواده ها در دو بخش آسم 
و آلرژی و نقص ایمنی اجرا شد که بیماران به همراه 

خانواده های خود شرکت کردند.«
سازمان   11 کنگره،  دبیر علمی  گفته  به 
از حامیان کنگره  اجتماعی  و  بین المللی علمی 
از  خارجی  مهمان    12 امسال  »کنگره  بودند: 
آمریکا،  انگلیس،  آلمان،  فرانسه،  کشورهای 

ایتالیا و کویت داشت.«
او این کنگره را دارای 15 امتیاز بازآموزی برای 
گروه های کارشناسی ارشد و دکترای ایمونولوژی، 
کودکان  متخصصان  کودکان،  بیماری های 
فوق تخصصان  بالینی،  ایمونولوژی  آلرژی،  و 
دانست:  داخلی  بیماری های  و  اطفال  عفونی، 
انسانی  ژنتیک  دندان پزشکی،  مانند  »گروه هایی 
امتیاز  بازآموزی داشتند.  امتیاز   4.5 و مولکولی 
گروه هایی  و  عمومی  پزشکان  برای  بازآموزی 
سرطان،  خون،  ریه،  گوش وحلق وبینی،  مانند 
اطفال 10.5 امتیاز بود. هم چنین گروه های هدف 
علوم  پرستاری،  کارشناسی ارشد  و  کارشناسی 
آزمایشگاهی، روماتولوژی اطفال و گوارش اطفال 

7.5 امتیاز بازآموزی داشتند.«

ارایه دستگاه های اندازه گیری پزشکی
آزمایشگاهی  و  تجهیزات پزشکی  شرکت 
دستگاه های  زمینه  در  ایرسا  پاسارگاد   طب 
آن ها  ابتدایی ترین  از  تنفسی  آزماینده)تست( 
دستگاه های  تا  اسپیرومتری  و  پیک فلومتر  مانند 
پیشرفته ای مانند بادی باکس و آزماینده های قلبی، 

ریوی و هم چنین آزمایشگاه خواب کار می کند.
شرکت،  مدیر فنی  یزدان،  محمدمهدی  گفته  به 

محصوالت  واردات  نمایندگی  ایرسا  پاسارگاد   طب 
ایران  در  را   )JAEGER(جی گر آلمانی  شرکت 
به عهده دارد: »جی گر بیش از 60 سال پیشینه کار 
 )CareFusion(دارد و زیرمجموعه شرکت کرفیوژن
محسوب می شود. هم چنین در زمینه اسپیرومتری 
محصوالت شرکت تور)THOR( مجارستان را نیز 
داریم که طیف کاملی از دستگاه های با حسگرهای 

مختلف را تحت پوشش قرار می دهد.«
اساس سه  بر  را  تنفسی  آزماینده های  او عملکرد 
تکنیک مختلف دانست: »این آزماینده ها یا دارای 
توربینی  یعنی  هستند.   )Rotary(روتاری حسگر 
دارند که با استفاده از سرعت گردشش می توانند 
کنند؛  اندازه گیری  را  تنفسی  حجم های  و  فشار 
یا نموتاک هستند که از اختالف فشاری که ایجاد 
می شود این مقادیر را اندازه گیری  می کنند. از سوی 
دیگر به تازگی با استفاده از حسگرهای اولتراسونیک 
نیز این کار را انجام می دهند که شرکت ما تمامی این 

طیف ها را در محصوالتش دارد.«
به گفته یزدان، دستگاه های این شرکت با استفاده 
و  وخامت  میزان  مختلف  درجه بندی های  از 
پیشرفت بیماری و هم چنین میزان بهبود عملکرد 
»دستگاه  کنند:  اندازه گیری  می توانند  را  بیمار 
در  را  بازدم  و  دم  فلوی  و  حجم  اسپیرومتری 
)به صورت  استراحت  حال  در  بیمار  که  حالتی 
برای  که  می کند  اندازه گیری  است،  نشسته( 
این اندازه گیری نیاز به همکاری بیمار نیز دارد. 
دستگاه بادی باکس حجم ذخیره ریوی بیمار را 
اندازه می گیرد. این دستگاه تمام حجم ریه بیمار 
و حجمی که بیمار در بازدم نمی تواند خالی کند را 
می تواند اندازه گیری کند. هم چنین تست ورزش 
فعالیت  هنگام  در  را  تنفسی  ظرفیت های  قلبی، 
و دی اکسید کربن  اکسیژن مصرفی  میزان  نیز  و 
اندازه گیری می کند  تولیدی را در زمان فعالیت 
و به  این ترتیب با استفاده از الگوریتم نرم افزاری 

حاضران در نمایشگاه
جابر  داروسازی  کوشان فارمد،   ،)Nestle(نستله ایرسا،  پاسارگاد طب  دنیای بهداشت،  داروسازی 
ابن حیان، رستا    ایمن دارو، داروسازی دکتر عبیدی، مدو شیمی، سانوفی، آسترازنکا، میر، درمان یاب 

دارو، ویتابیوتیکس، نواریتس و مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی انجمن آسم و آلرژی ایران.

کنگره
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مشکل  که  می کند  مشخص  دستگاه  در  موجود 
ناشی از بیماری قلبی، ریوی و یا عروقی است.«

داروی سیتریزین با نشان تجاری آپو
شرکت رستاایمن دارو نماینده رسمی و انحصاری 
محصوالت آپوتکس)APOTEX( کانادا در ایران 
است. این شرکت کانادایی بیش از 35 سال است که 
به دنبال رفع چالش مراقبت های سالمت در آینده 
جهان است و هم اکنون به یک شرکت موفق در حوزه 
دارویی دنیا تبدیل شده است که بیش از 260 نوع 

دارو در دوزهای مختلف دارد.
به گفته الکسی هوسپیان، نماینده علمی رستا  ایمن 
Apo-(آپو سیتریزین داروی  شرکت  این  دارو، 

Cetirizine( را در نمایشگاه ارایه داد: »آپو سیتریزین 

در واقع داروی سیتریزین با نشان تجاری آپو است 
محسوب  غیرخواب آور  آنتی هیستامین  یک  که 
می شود. این دارو مؤثر با مصرف یک بار در روز و دارای 
اثرگذاری سریع و با مدت اثر 24 ساعته است. عوارض 
آریتموژنیکی بر قلب ندارد، هم چنین فاقد عوارض 
آنتی موسکارینی در دوز معمول است. آپو سیتریزین 
در بسته های سی تایی مورد استفاده قرار می گیرد و 

دوزش 10 میلی گرم است.«

اسپری آنتی هیستامین نازال برای رینیت 
آلرژیک

شرکت درمان یاب دارو که شعار دسترسی سالمت برای 
همه را برای خود انتخاب کرده است، در زمینه های تولید 
و هم چنین واردات محصوالت مطرح شرکت های معتبر 

خارجی در ایران کار می کند.
شرکت،  مشاور علمی  مرادی،  صبا  دکتر  گفته  به 
محصوالت شرکت هایی  نمایندگی  درمان یاب دارو 
ایتالیا   )CHIESI(کیه زی  ،)Meda(مدا مانند 
را  آلمان   )Fresenius Kabi(فرزنیوس کابی و 
ما  نمایندگی  »مهم ترین  دارد:  به عهده  ایران  در 
مدا است که با آن در کنگره آسم و آلرژی شرکت 
کردیم. مهم ترین داروی مدا در بخش آلرژی اسپری 
بینی الرگودیل)Allergodil( است که یک اسپری 
برای  و  می شود  محسوب  نازال  آنتی هیستامین 
پیشگیری و هم چنین درمان رینیت آلرژیک مورد 
استفاده قرار می گیرد و در کنگره این دارو را در 

معرض دید متخصصان قرار دادیم.«
دکتر مرادی داروهایی مانند آنتی هیستامین های 
افشانه  به صورت  که  کورتون هایی  خوراکی، 

)اسپری( هستند و هم چنین آنتی هیستامین های 
را  نازال  اسپری  به صورت  توپیکال)موضعی( 
به عنوان داروهای مطرح در بخش آلرژی و رنیت 
آلرژیک معرفی کرد: »بیشتر داروها از یک یا دو 
مکانیزم بهره می برند و نمی توانند طیف وسیعی 
از عالیم را کنترل کنند. اما الرگودیل که عنوان 
مولکولش اَزالستین)Azelastine( است به عنوان 
یک افشانه آنتی هیستامین نازال از سه مکانیزم 
عمل بهره می برد که به همین خاطر بیشتر عالیم 
رینیت آلرژیک را محدود می کند. این دارو مانند 
کورتون ها به صورت ضد التهاب عمل می کند، اثر 
آنتی هیستامینی دارد و عالوه بر آن یک اثر دیگری 
Mast Cell Sta- )به نام تثبیت کننده ماست سل

bilizing( را نیز دارد.«

به گفته او ماست سل گروهی از سلول های مرتبط با 
فرایند آلرژی هستند: »فعالیت این سلول ها سبب 
که  می شود  آلرژی  در  عالیم  زنجیره  یک  ایجاد 

الرگودیل می تواند این عالیم را کنترل کند.«
پوستی  داروی  دو  شرکت،  مشاور علمی 
دیگر  به عنوان  را  آلدارا  و   )ELIDEL(الیدل
داروهای شرکت درمان یاب دارو معرفی کرد: »الیدل 
برای درماتیت آتوپیک کاربرد دارد و آلدارا برای 
دیگر  برخی  و  وارت(  زنان)ژنیتال  تناسلی  زگیل 
بدخیمی  پیش درآمد  که  پوستی  بیماری های  از 

هستند، مورد استفاده قرار می گیرد.«
شرکت  داروی  مهم ترین  مرادی،  دکتر  گفته  به 
داروی  آسم،   زمینه  در  کیه زی  ایتالیایی 
»این  است:  استنشاقی(  آتیموس)فورمترول 
بودی اَیر)بودزوناید(  داروی  هم چنین  شرکت 
دارد  نیز  را   )BRAMITOB(برامیتوب و 
توبرامایسین  آنتی بیوتیک  یک  برامیتوب  که 

محسوب می شود.«
به واردات محصوالت شرکت فرزنیوس کابی  او 
در زمینه داروهای تغذیه توسط درمان یاب دارو 
نیز اشاره کرد: »برخی از این داروها با عنوان 
بیمارانی  برای  لوله ای  راه  از  انترال  داروهای 
که قدرت بلع ندارند، یا مدت طوالنی باید در 
و  هستند  بدخیمی  دچار  یا  بمانند،  آی سی یو 
داروهای  برخی  می شوند.  دارند،  باال  سن  یا 
)پارنترال(  تزریقی  تغذیه  به صورت  نیز  دیگر 
درست  گوارششان  دستگاه  که  بیمارانی  برای 
کار نمی کند و نمی توانند تغذیه لوله ای داشته 

باشند، کاربرد دارد.«

برای  مینرال  مولتی ویتامین  داروهای 
ایمونولوژی 

شرکت ویتابیوتیکس یک شرکت مادر در کشور 
در  کار  پیشینه  سال   45 که  است  انگلستان 
و  تغذیه  و کلینیکال در حوزه  زمینه های علمی 
ویتامین تراپی دارد و نزدیک به 15 سال است که 
شعبه رسمی اش در ایران راه اندازی شده است. 
ویتابیوتیکس  رسمی  شعبه  تهران  ویتابیوتیکس 
واردکننده  ویتا آریا  شرکت  و  است  ایران  در 
که  محصوالتی  درصد   80 است.  محصوالتش 
دارد  مکمل  مختلف  زمینه های  در  شرکت  این 

کارآزمایی بالینی شده است.
شرکت  منطقه ای  سرپرست  فرامرزی،  سپهر 
ویتابیوتیکس)VITABIOTICS( تهران، آسماویت 
در  این شرکت  به عنوان محصول  را   )Asmavit(
کرد:  معرفی  ایمونولوژی  و  آلرژی  آسم،  زمینه 
با  و  است  مینرال  مولتی ویتامین  »آسماویت یک 
دستگاه  از  حفاظت  برای  پیشرفته  فرموالسیونی 
تنفسی و تقویت دستگاه ایمنی بدن مورد استفاده 

قرار می گیرد.«
داروی  دیگر   )immunace(ایمونیس او  گفته  به 
شرکت به صورت مولتی ویتامین مینرال و برای تقویت 
دستگاه ایمنی بدن  است: »ایمونیس به صورت قرص 
و شربت در بازار موجود است. این دارو یک ترکیب 
مانند  آنتی اکسیدان هایی  به همراه  مولتی ویتامینه 
سلنیوم)Selenium(، زینک، آهن و کولین است 
هستند.  اثرگذار  ایمنی  دستگاه  باال آوردن  در  که 
 )D3(3ایمونیس هم چنین 200 واحد ویتامین دی
و ویتامین های گروه بی)B( را دارد و منگنز و منیزیم 

نیز در ساختارش موجود است.«
فرامرزی استفاده از این دارو را در کاهش عوارض 
مؤثر  از شیمی درمانی  پس  ایمنی  نقص  از  ناشی 
مداوم  به صورت  که  کسانی  »هم چنین  دانست: 
سرما می خورند و بیماری های عفونی و ریوی دارند، 

می توانند این دارو را مورد استفاده قرار دهند.«         
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مرکز تحقیقات روماتولوژی سمینار سالیانه اش را برگزار کرد

همگامی روماتولوژی و طب فیزیکی برای بهبود بیماران
بیست و سومین سمینار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژی ایران با عنوان روماتولوژی و طب فیزیکی، 28 بهمن ماه در تاالر شهید پیرویان بیمارستان 
دکتر شریعتی تهران برگزار شد. مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، نخستین مرکز تحقیقاتی مصوب دانشگاه است که از سال 

1353 با تمرکز بر روی بیماران بهجت و لوپوس کارهای پژوهشی انجام می دهد.

کشور،  روماتولوژی  قطب  به عنوان  مرکز  این 
ساختار سازی و ترسیم پژوهش های علمی و کاربردی 
در زمینه بیماری های روماتولوژی و نیز تربیت کادر 
تخصصی در این حوزه را از جمله مهم ترین اهداف 

خود قرار داده است.
واحدهای تحقیقاتی این مرکز شامل بهجت، لوپوس، 
اسکلرودرمی،  استئوپروز،  سرونگاتیو،  بیماری های 
درماتومیوزیت، اپیدمیولوژی و ژنتیک هستند که 
نقش مهم این مرکز در تعریف و تبیین شاخص های 
این  بین المللی  اعتبار  بالینی بهجت،  تشخیصی و 

مجموعه را ممتاز و برجسته کرده است.
دبیر علمی سمینار،  به گفته دکتر مریم مقدسی، 

هرساله این سمینار یک موضوع خاص را مد نظر 
قرار می دهد و روی تمام ابعادش بحث و تبادل نظر 
می کند: »در این چند سال چالش های میان رشته 
روماتولوژی و دیگر رشته ها مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت. امسال نیز عنوان سمینار طب فیزیکی 
با توجه به اختالف نظرها و  و روماتولوژی بود که 
هم چنین بخش های مشترک میان این دو رشته، 
در  چالش ها  میان بردن  از   و  اهداف  نزدیک کردن 

دستور کار قرار گرفت.«
او بررسی کمک های رشته توان بخشی برای بیماران 
را از جمله اهداف این سمینار دانست: »درمان های 
جدید سن بیماران را باالتر برده است و بیمارانی 

کمک های  به  دارند،  ناتوانی  باالتر  سنین  در  که 
توان بخشی بسیار نیاز دارند. اما منظور از توان بخشی 
تنها متخصص توان بخشی نیست، بلکه گروهی شامل 
روماتولوژیست، فیزیوتراپیست، متخصص طب کار، 
هم چنین  و  متخصص  پرستار  تغذیه،  متخصص 

روان شناس و روان پزشک را شامل می شود.«
دکتر مقدسی استفاده از توان بخشی و طب فیزیکی 
در بیماری های التهابی، روماتیسمی و بیماری های 
کودکان، امکانات و روش هایی که در توان بخشی 
می تواند مورد استفاده قرار گیرد و هم چنین چگونگی 
تأثیر درمان ها در بیماری های غیر التهابی و مکانیکی 
عنوان  سمینار  محورهای  مهم ترین  به عنوان  را 
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برای  ساله  هر  روماتولوژی  تحقیقات  »مرکز  کرد: 
سمینار سالیانه اش با دعوت از متخصصان و استادان 
دانشگاه های مختلف، یک کتاب کامل با استفاده از 
جدیدترین یافته های علمی منتشر می کند. کتاب 
امسال نزدیک به 784 صفحه دارد و در آن 56 مقاله 
علمی توسط 83 نفر از استادان دانشگاه علوم پزشکی 

تهران نوشته شده است.«

پوکی  برای  تزریقی  بیولوژیکی  داروی 
استخوان

نمایندگی محصوالت شرکت آمجن در ایران نزدیک 
نمایندگی  این  شد.   راه اندازی  پیش  پنج سال   به 
زیرپوشش هولدینگ بهستان دارو کار می کند. آمجن 
داروهای  زمینه  در  مطرح  آمریکایی  شرکت  یک 
بیولوژیک در دنیا است. داروهای بیولوژیک، نسل 
جدیدی از داروها هستند که از روی پروتئین های 

انسانی شبیه سازی می شوند.
به گفته دکتر هدی یاوری، داروساز و متخصص داروی این 
شرکت، آمجن، داروهای مطرحی در زمینه انکولوژی، 
پوکی استخوان، نفرولوژی و هایپر کلسترولمی دارد: 
»داروی دنوزومب)Denosumab( شرکت آمجن با 
نام پرولیا)prolia( برای درمان پوکی استخوان مورد 
استفاده قرار می گیرد. داروی میم پارا مربوط به بخش 
ثانویه و  برای هایپر  پاراتیروئیدی  و  نفرولوژی است 
اولیه استفاده می شود. هم چنین داروی رپاتا که تازه 
وارد ایران شده است، به صورت تک نسخه ای است و  

برای هایپرکلسترولمی کاربرد دارد.«
او داروی دنوزومب را یک داروی مونوکلونال آنتی بادی 
شبیه سازی شده از روی پروتئین های انسانی عنوان 
کرد: »استئوپروتگرین یک پروتئین طبیعی در بدن 
انسان است که نقشی بسیار مهم و اختصاصی در مهار 
فرآیند تحلیل استخوان دارد. دنوزومب شرکت امجن 

شبیه سازی شده پروتئین استئوپروتگرین است.«
به گفته دکتر یاوری، این دارو با مهار استئوکالست 
تحلیل  جلوی  پالسما  در  موجود   )Osteoclast(
استخوان را می گیرد: »سلول هایی به نام استئوکالست 
باعث آغاز فرآیند تحلیل استخوان می شوند. داروی 
ما، استئوکالست را از همان ابتدا در پالسما مهار 
آغاز  استخوان  تحلیل  روند  نمی گذارد  و  می کند 

شود.«
او پرولیا را به صورت سرنگ های آماده تزریق، حاوی 
60 میلی گرم دارو، به صورت هر شش ماه یک بار 

تزریق زیر جلدی در ناحیه بازو، یا دور ناف  یا روی ران، 
معرفی کرد: »داروهای موجود در بازار برای درمان 
پوکی استخوان، یا خوراکی بودند که عوارض گوارشی 
شدید و شرایط سخت مصرف داشتند یا داروهای 
تزریقی نیازمند بستری بودند که به صورت انفوزیون 
یک  به صورت  پرولیا  داروی  اما  می شدند.  مصرف 
تزریق بسیار ساده زیر جلدی است که بیمار خودش 

در خانه می تواند انجام دهد و عارضه خاصی ندارد.«

دستگاه سنجش تراکم استخوان
نزدیک   تخصصی  به صورت  نورلند تجهیز  شرکت 
به 20 سال است که نمایندگی رسمی محصوالت 
نورلند آمریکا را در ایران دارد و در زمینه دستگاه های 

سنجش تراکم استخوان کار می کند.
دستگاه سنجش تراکم استخوان یکی از دستگاه های 
بسیار دقیق شرکت نورلند آمریکا برای تشخیص 
بیماری پوکی استخوان است که برای کسانی که 
بیماری های زمینه ای دارند یا کسانی که در معرض از 
دست دادن توده استخوانی)osteo penia( هستند، 
مورد استفاده قرار می گیرد. مهندس مجید پهلوان، 
مدیرعامل شرکت نورلند تجهیز، دستگاه سنجش 
دستگاهی  را   )norland(نورلند استخوان  تراکم 
با دقت و درستی بسیار باال توصیف کرد: »در این 
دستگاه به خاطر استفاده از فناوری منحصر به فرد 
فیلتراسیون دینامیک، سرعت اسکن در بیماران با 
ضخامت بافت بسیار کم و باال یکسان است. هم چنین 
به سبب برخورداری از فن 77 پله ای کالیبراسیون از 

کیفیت بسیار باالیی بهره می برد.«
به گفته او تاکنون بیش از 100 دستگاه سنجش 
تراکم استخوان نورلند در کشور نصب شده است: 
»شرکت نورلند آمریکا با بیش از 50 سال پیشینه 
یکی از مطرح ترین شرکت های دنیا در زمینه ساخت 
دستگاه های تراکم استخوان است که تمامی دستگاهی 
این شرکت دارای استانداردهای اف دی ای)FDA( و 
سازمان بهداشت جهانی)WHO( هستند. هم چنین 
در تهیه مقاالت تحقیقاتی در زمینه پوکی استخوان 
در منابع  معتبر دنیا از دستگاه نورلند آمریکا استفاده 

می شود.«

ماتریکس  افزایش  برای  آنابولیک  داروی 
استخوانی

ارتقای  به منظور   1373 سال  در  سینا ژن  شرکت 
پایه گذاری  کشور  پزشکی  زیست فناوری  سطح 

کنگره



دستاورد

9697  /www.sanatdarman.ir سال ششم / شماره 69-70 /  بهمن - اسفند  1395 

شد. این شرکت در اولین فاز تولیدی خود اقدام به 
کرد  تحقیقاتی  و  آزمایشگاهی  کیت های  ساخت 
در  تشخیصی  کیت های  ساخت  بعدی  گام  در  و 
دستور کار شرکت قرار گرفت که با تولید کیت های 
تشخیص گروه خونی، فناوری ساخت آنتی بادی های 
مونوکلونال برای نخستین بار در کشور محقق شد. 
سینا ژن در سال های آغازین دهه 80 تولید داروهای 

زیست فناوری را آغاز کرد.
شرکت  نماینده علمی  ملک زاده،  پوریا  گفته  به 
 )CinnoPar(سیناژن، این شرکت داروی سینوپار
از  را   )Teriparatide(تری پاراتاید علمی  نام  با 
برای  آنالوگ پاراتیروئید هورمون  دارویی  گروه 
یک  »سینوپار  داد:  نمایش  شرکت کنندگان 
داروی آنابولیک است که باعث افزایش ماتریکس 
کاهش   ،)BMD(م دیبی ا افزایش  استخوانی، 
در  درد  کاهش  و  استخوان ها  شکستگی  ریسک 
بیمار می شود. این دارو به صورت تزریق زیر جلدی 
روزانه به اندازه 20 میکروگرم در ناحیه شکم، ران 
پای چپ و راست و به صورت چرخشی قابل تزریق 

است.«

دو مکمل نیچرز     اونلی ویژه روماتولوژی
قدیمی  شرکت های  از  یکی  نیچرز     اونلی  شرکت 
آمریکایی در زمینه تولید مکمل ها است. این شرکت 
کارتیژن فورت  مکمل  دو  روماتولوژی  سمینار  در 
)Cartigen Forte( و دابل بول)Double Bull( را 

به متخصصان این حوزه معرفی کرد.
شرکت  علمی  نماینده   عارف نژاد،  گفته هانیه  به 
نیچر ز     اونلی، کارتیژن فورت دارای فرمولی پیشرفته 
است که برای سالمت مفاصل کاربرد فراوانی دارد: »این 
محصول گلوکز آمین )Glucosamine(، کندرویتین 
 ،)MSM(متیل سولفونیل متان  ،)Chondroitin(
در  را  آنتی اکسیدان ها  و  معدنی  مواد  ویتامین ها، 

ترکیب خود دارد.«
او کارتیژن فورت را یک گلوکز آمین دارای اثر بخشی 
واقعی توصیف کرد: »ثابت شده است که هر قرص 
مصرف کننده  به  را  خالص  میلی گرم  مصرفی 75 

و  انرژی زا  قرص  را  دابل بول  عارف نژاد،  می دهد.« 
»این  کرد:  معرفی  بدن  استقامت  افزایش دهنده 
محصول در ترکیب خود دانه گوارانا دارد. دانه گوارانا 
در آمریکای جنوبی به عنوان انرژی زا استفاده می شود. 
حتی به عنوان یک نوشابه انرژی زا در آمریکا نیز مورد 

استفاده است.«
به گفته او دابل بول عالوه بر گوارانا، جینسینگ کره ای 
نیز دارد: »جینسینگ به افزایش کیفیت زندگی فرد 
کمک می کند. برای رفع خستگی و بیماری هایی 
که باعث خستگی و ضعف می شوند، کاربرد دارد. 
هم چنین این مکمل، گروه ویتامین های بی)B( را نیز 
در ترکیب خود دارد. این ویتامین ها به صورت محلول 

در آب هستند و مشکلی برای فرد ایجاد نمی کنند.«

استخوان  شبیه سازی  برای  نرم افزاری 
فمور)ران(

شرکت تجهیزات پزشکی رئوف بیش از بیست سال 
پیشینه کار دارد. این شرکت دستگاه های مختلفی 
مانند رادیولوژی، او پی جی)OPG(، سنجش تراکم 
استخوان و اکسیژن ساز را ارایه می دهد. رئوف یک 
دپارتمان فنی دارد که بخش تراکم استخوان یکی از 

بخش های این دپارتمان است.
محسن ساالر   تاش، مدیر فنی بخش تراکم استخوان، دو 
مدل دستگاه استراتوس)STRATOS( و استراتوس 
مهم ترین  به عنوان  را   )STRATOS dR(دی آر
کرد:  معرفی  سمینار  در  شرکت  این  محصوالت 
 )DMS(سم ااین دستگاه ها ساخت شرکت دی ا«
استراتوس  دستگاه  ساخت  پایه  هستند.  فرانسه 
 )Pencil Beam(پنسل بیم فناوری  اساس  بر 
2 دی فن بیم اساس  بر  دی آر  استرتوس  و   است 

)2D Fan-Beam( ساخته شد.«
به گفته او نرم افزار سه بعدی)3D( بر روی هر دو مدل 
دستگاه قابل نصب است: »این نرم افزار کار شبیه سازی 
انجام  سه بعدی  به صورت  را  فمور)ران(  استخوان 
می دهد. تمام سطح مقطع هایی که در سی تی اسکن 
می توانیم برش بزنیم با استفاده از این نرم افزار نیز 

قابل انجام است و همان نتایج را ارایه می دهد.«         

حاضران در نمایشگاه
 ،)ACTOVER CO(تکاپوطب، آکتوور ،)ROCHE(گروه پزشکی رئوف، روژین دارو، اُرکید فارمد، ُرش
 ،)JANSSEN( جانسن  آریوژن فارمد،   ،)SANDOZ( ساندوز   ،)AMGEN( آمجن  نورلند تجهیز، 

نیچرز     اونلی )Naturesonly( و سیناژن.
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دوره آموزشی قاعده جمجمه در سومین کنگره هیپو فیزر ایران برگزار شد

کارگاه جراحی زنده روی 
کاداور به کمک دستگاه نوروآندوسکوپی
سومین کنگره هیپو فیزر و جراحی های ناحیه سال و سوپر اسالر و دوره آموزشی قاعده جمجمه، 28 تا 29 بهمن ماه در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار 
شد. به گفته دکتر توحید امامی مدیر علمی و اجرایی کنگره، این کنگره دوره پیش با عنوان اسکال بیس و امسال با عنوان هیپوفیز اجرا شد: »جراحی های 

هیپوفیز روش های نوینی هستند که یکی از پیشرفته ترین جراحی های اعصاب به شمار می رود و نیاز به مهارت خاصی برای انجام دارند.«

او هیپوفیز، پاتولوژی و ضایعات ناحیه سال و سوپر اسالر 
معرفی  کنگره  محورهای  مهم ترین  به عنوان  را 
و  دارد  فراوانی  گستردگی  هیپوفیز  »محور  کرد: 
گروه هایی از جمله متخصصان غدد، جراحان اعصاب، 
رادیولوژیست ها، رادیوتراپیست ها، نورولوژیست ها و 
جراحان اعصاب را شامل می شود که در کنگره امسال 

توجه بیشتری به بخش جراحان اعصاب داشتیم.«
محور  دارای شش  را  امسال  کنگره  امامی،  دکتر 
مختلف دانست: »دو محور به جراحی های هیپوفیز 
و یک محور به دیگر ضایعات این ناحیه اختصاص 
و  هیپوفیز  بخش  در  شایع  بیماری های  داشت. 
مانند  جامعی  موضوعات  هم چنین  و  کوشینگ 
آناتومی، پاتولوژی، نورو فیزیولوژی و تصویربرداری ها 

نیز از دیگر محور های این کنگره بودند.«
به گفته او نزدیک  به 60 سخنران از دانشگاه های 
داشتند:  سخنرانی  کنگره  این  در  کشور  مختلف 
جراحان  انجمن  اعصاب،  جراحان  »انجمن 
گوش و حلق و بینی و هم چنین مرکز تحقیقات غدد 
و متابولیسم در برگزاری کنگره نقش داشتند. کنگره 
دارای بیشترین امتیاز بازآموزی بود و در روز سوم، 
کارگاه جانبی جراحی زنده با ظرفیت محدود بر روی 

کاداور به صورت عملی برگزار شد.«

محصولی برای تخلیه و پایش مایع مغزی، 
نخاعی

شرکت جهان گسترش تجارت از سال 1372 به عنوان 

یک شرکت تولیدی و وارداتی کار خود را آغاز کار کرد. 
به گفته احسان افشاری، کارشناس  فروش بخش 
ابزار جراحی شرکت، جهان گسترش تجارت روی 
محصوالتی از جمله الکتروشوک، مصرفی های قلبی، 
مصرفی های بیهوشی، پیس میکرهای داخلی و دایم 
از محصوالت شرکت بوستون و هم چنین ابزارهای 
و  الپاراسکوپی  مانند  زمینه ها  تمام  در  جراحی 
ابزارهای قلبی کار می کند: »بخش فیزیک هسته ای 
تالش  هم چنین  شد.  راه اندازی  نیز  شرکت  در 
می کنیم که در زمینه فروش و خدمات پس ازفروش 

نیز بهترین عملکرد را ارایه دهیم.«
او محصوالت مرتبط با جراحی هیپوفیز را به عنوان 
محصوالت ارایه شده توسط این شرکت در کنگره عنوان 
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 )GEISTER(کرد: »ابزار میکرو با نشان تجاری گایستر
آلمان و هم چنین ابزار ای ان تی)ENT( را از شرکت 
و  متخصصان  دید  معرض  در   )Gimmi(گیمی

شرکت کنندگان قرار دادیم.«
کارشناس  فروش  رضایی،  مهسا  هم چنین 
 )EVD(مصرفی های مغز  و  اعصاب شرکت، ای وی دی
را به عنوان محصول مصرفی این شرکت برای تخلیه و 
پایش مایع مغزی، نخاعی معرفی کرد: »این محصول 
مزیت هایی نسبت به دیگر محصوالت مشابه موجود 
در بازار دارد. صفر این دستگاه با لیزر تنظیم می شود 
و نیازی به خط کش مجدد ندارد. خط کش دستگاه 
نیز بر حسب میلی متر جیوه و همین طور سانتی متر 
آب است و کاتتر دستگاه عالمت گذاری شده است. 
این مزایا باعث شده است محصولی منحصر به فرد 
داشته باشیم تا بتوانیم کار پایش را برای جراحان 

مغز و اعصاب راحت تر کنیم.«

ابزارهای ظریف جراحی قاعده جمجمه
ابزار های  زمینه  در  عصر  آرمان رویان  شرکت 
می کند  کار  مختلف  شاخه های  در  جراحی 
آلمانی  شرکت های  محصوالت  نمایندگی  و 
فیلینگ)FEHLING( و دوفنر)DUFNER( را در 

ایران به عهده دارد.
کارشناس فروش  عماد  الدین،  حمید  گفته  به 
بازار  در  پیشینه اش  به خاطر  فیلینگ که  شرکت، 
ایران شناخته شده تر است، ابزار جراحی تخصصی 
قلب و عروق، مغز و اعصاب و ستون فقرات را تولید 
و  عمومی  جراحی  ابزار  دوفنر  شرکت  و  می کند 
تخصصی می سازد: »در این سمینار تعداد زیادی 
از ابزارهای مرتبط با رشته جراحی آندوسکوپیک 
قاعده جمجه مانند ابزارهای جراحی میکروسرجری 
مغز شامل قیچی ها در مدل ها و اندازه های مختلف، 
برای  نرفوک ها  کلیپس ها،  مغزی،  اکارتورهای 
کنار  زدن عروق ظریف، دایسکتورهای مختلف و 

سیکل الیف را ارایه دادیم.«

او عمل های تومور قاعده جمجمه را عمل های بسیار 
دستگاه  با  و  میکروسکوپی  به صورت   که  ظریفی 
»انجام  کرد:  توصیف  می شوند،  انجام  آندوویژن 
این گونه عمل ها نیازمند یک رشته ابزار بسیار ظریف 
و با طراحی خاص است تا پزشک و جراح در یک 
فضای بسیار  کم برای جراحی، بتواند از آن ها استفاده 

کند و کار عمل جراحی را به خوبی انجام دهد.« 
فیلینگ  ابزارهای  تمامی  کارشناس  فروش،  این 
را پوشش دار معرفی کرد: »این پوشش ترکیبی از 
آلومینیوم، تیتانیوم و نیتروژن است. فناوری خاصی 
در ساخت این ابزار به کار رفته است که استحکامش 
باال می برد.  را  افزایش می دهد و طول عمرش  را 
هم چنین به خاطر رنگ تیره پوشش، انعکاس نور در 
چشم جراح وجود ندارد و دیدش را مختل نمی کند.«

کنار  در  فیلینگ  شرکت  عماد  الدین،  گفته  به 
ابزارهای مربوط به جراحی قاعده جمجمه، در بخش 
مغز و اعصاب و ستون مهره نیز کار می کند: »این 
شرکت انواع کریسون پانچ)kerrison punch( در 
مدل ها و اندازه های مختلف تولید می کند. هم چنین 
رونژور پیتوتری نیز دارد. از سوی دیگر یک مجموعه 
کامل از انواع اکارتورهای مغزی و اکارتورهای مربوط 
به ستون مهره نیز دارد که در مراکز مختلف درمانی 
کشور مورد استفاده قرار گرفت و بازخورد خوبی 

داشت.«

ابزارهای مختلف در زمینه هیپوفیز
خسرو       مدیسا درمان به عنوان یکی از زیر مجموعه های 
خسرو مدیسا طب نمایندگی انحصاری محصوالت 
آندوسکوپی اشتورز)STORZ( آلمان را در ایران 
به عهده دارد. اشتورز در بخش های آرتروسکوپی، 
مغز و اعصاب  هم چنین  و  اورولوژی  الپاراسکوپی، 

ابزارهای آندوسکوپی تولید می کند.
سارا عابدی، مدیر بخش مغز و اعصاب این شرکت، 
دستگاه های آندوسکوپی را دستگاه هایی درون بین 
عمل های  اینکه  بدون  دستگاه ها  »این  دانست: 

حاضران در نمایشگاه
مرکز تصویربرداری پزشکی تهران، توسعه سالمت نانو بنیان، آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز، آرمان رویان 
عصر، مدیریت تجهیزات پزشکی ایران )MEM(، مدیسا رایا درمان )اشتورز(، پارسیس، کاسپین پایا طب، 
مرکز پشتیبانی شنوایی اورال، آتیال ارتوپد، جهان گسترش تجارت، تجهیز گسترش کاوه و ایران بهداشت 

.)Medrtonic(
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یا ستون  انجام شود داخل جمجمه، هیپوفیز  باز 
این  در  را  الزم  جراحی های  و  می روند  فقرات 
محصوالت  او  گفته  به  می دهند.«  انجام  ناحیه ها 
شرکت در زمینه های مانند مغز، هیپوفیز و ستون 
فقرات هستند: »در بخش مغز پنج مجموعه مختلف 
داریم. در زمینه هیپوفیز تنوع ابزاری مان بسیار باال 
است. در این بخش ابزارهایی داریم که از راه بینی 
و سینوس وارد هیپوفیز می شوند و تومورهای آن 
بخش را بیرون می آورند. در زمینه ستون فقرات نیز 

دستگاه های آندوسکوپی داریم.«
جراحی  آموزشی  کارگاه  عابدی،  گفته  به 
دستگاه  و  ابزارها  با  کنگره  این  سوم  روز  در 
انجام  شرکت  این   )IMAGING(تصویربرداری
تمامی  میان  تصویربرداری  »دستگاه های  شد: 
دپارتمان های شرکت مشترک هستند. این دستگاه ها 
به وسیله تلسکوپ به دستگاه تصویر منتقل می شوند و 
جراح تصویر عمل جراحی را به خوبی مشاهده می کند 

و عمل را با دقت بیشتری انجام می دهد.«

ارایه دستگاه نوروآندوسکوپی
شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی ایران چندین سال 
است که در زمینه ابزار و دستگاه های پزشکی در 
بخش های مختلفی مانند مغز و اعصاب، قلب و عروق، 

جراحی عمومی، ارتوپدی و ای ان تی کار می کند.
فروش  کارشناس   حسینی،  فاطمه  دکتر 
مدیریت  شرکت  مغز و اعصاب  جراحی  بخش 
را  نوروآندوسکوپی  دستگاه  تجهیزات پزشکی، 
به عنوان محصول این شرکت در کنگره امسال معرفی 
کرد: »این دستگاه در واقع نوروآندوسکوپی مغز و 
نوروآندوسکوپی هیپوفیز است که برای انجام عمل 
جراحی به صورت بسته مورد استفاده قرار می گیرد. 
تروکار این دستگاه طوری طراحی شده که جراح 
را در آن حرکت دهد.   ابزارش  به راحتی می تواند 
این یک امتیاز بسیار بزرگ برای جراحی است که 
به صورت بسته می خواهد کار جراحی را انجام دهد 
چرا که باالرفتن قدرت مانور جراح، در بهبود شرایط 

عمل اهمیت فراوانی دارد.«
به گفته دکتر حسینی این شرکت در کارگاه جراحی 
مشارکت  کنگره  روز سوم  در  کاداور  روی  زنده 
داشت: »سه دوره است که این کار انجام می شود. 
کارگاه امسال در کهریزک با استفاده از دستگاه 
نوروآندوسکوپی شرکت ما انجام شد و ما چگونگی 
با این دستگاه را به جراحانی که در زمینه  کار 

نکرده اند  کار  چندان  هیپوفیز  نوروآندوسکوپی 
پزشکی)رزیدنت ها(  دستیاران  هم چنین  و 
بی بران شرکت  محصوالت  او  دادیم.«   آموزش 

 ،)AESCULAP(اسکوالپ  ،)B-BRAUN(
 )CryoLife(فرانسه و کرایوالیف )Novair( نووایر
آمریکا را به عنوان دیگر محصوالت شرکت معرفی 
دستگاه های  نووایر  فرانسوی  »شرکت  کرد: 
را  کرایوالیف  نمایندگی  دارد.  اکسیژن ساز 
به تازگی گرفته ایم. این شرکت چسب دورا را که 
یک محصول مصرفی جدید است ارایه می دهد، 
و از سوی جراحان مغز و اعصاب و ای ان تی نیز با 

استقبال خوبی رو به رو شد.«

دستگاه های مینی داپلر عروقی
یک  نانوبنیان)نانوبُن(،  سالمت  توسعه  شرکت 
شرکت دانش بنیان است که در زمینه تولید و واردات 
دستگاه های مختلف پزشکی کار می کند. این شرکت 
روی ایده های نوین کار می کند و آن ها را به خط 

تولید می رساند.
به گفته ریحانه طائب، مدیر بازرگانی شرکت، نانوبُن 
مینی داپلر  دستگاه های  مغز و اعصاب  بخش  در 
عروقی را ارایه می کند: »ما در این بخش دستگاه 
کوون)KOVEN( را داریم که از محصوالت شرکت 
این  است.  آمریکا   )MedEnviro(مدین وایرو
دستگاه برای پیدا کردن رگ یا شریان اصلی درون 
تومور کاربرد دارد و در کنگره های قبلی از سوی 
پزشکان مغز و اعصاب مورد توجه ویژه ای قرار گرفت. 
این دستگاه گارانتی و خدمات پس ازفروش دارد و 

شرکت ما نمایندگی رسمی توزیع آن را دارد.«
او آزماینده)تست( بویایی را به عنوان دیگر محصول 
شرکت معرفی کرد: »از ایده تا تولید این محصول 
درون شرکت انجام شده است. این محصول برای 
که  متخصصانی  یا  گوش وحلق وبینی  پزشکان 
می خواهند از بیماران خود آزمایش بویایی بگیرند، 
کاربرد دارد. با استفاده از آزماینده بویایی پیش از 
چهارگزینه ای  پاسخ  چند  با  رینوپالستی  عمل 
میزان بویایی بیمار را تخمین می زنند تا پس از عمل 

مشکلی رخ ندهد.«
به گفته طائب، سرساکشن های یک بار مصرف که در 
مغز و اعصاب، ای ان تی، ارتوپدی و زنان کاربرد دارد نیز 
از محصوالت این شرکت است: »این محصول استریل 
است و با توجه به اندازه سر ساکشن به کار می رود و 

مهم ترین مزیت آن یک بار  مصرف  بودنش است.«       

کنگره
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دومین کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی در تهران برگزار شد

اجرای زنده جراحی هیستروسکوپی و نمایش در مجله ویدیویی
دومین کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی و سیزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران 30 دی تا 3 بهمن ماه در مرکز همایش های 
بین المللی رازی تهران برگزار شد. جراحان عمومی، پزشکان عمومی، متخصصان کودکان و نوزادان، زنان و زایمان، رادیولوژی، بیهوشی، ژنتیک، 
اتاق عمل، مامایی، اورولوژی، داخلی، علوم آزمایشگاهی، پزشکی قانونی، بهداشت باروری، پرستاری، روانپزشکی، آسیب شناسی و جراحی کودکان 

گروه های هدف در برگزای این کنگره بودند.

این کنگره برای متخصصان زنان و زایمان، بهداشت 
باروری و مامایی، 20 امتیاز بازآموزی داشت. جراحان 
گروه های  و  رادیولوژی  پزشکان عمومی،  عمومی، 
پرستاری نیز 14 امتیاز بازآموزی داشتند. هم چنین 
گروه های اورولوژی، بیهوشی، داخلی، بیماری های 
ژنتیک و پاتولوژی 10 امتیاز و پرستاران اتاق عمل، 
علوم  و  اطفال  جراحی  ژنتیک،  قانونی،  پزشکی 

آزمایشگاهی 6 امتیاز بازآموزی داشتند.
نهادینه کردن  کنگره،  دبیر  علمی  چایچیان،  شهال 
و توسعه روش های کم تهاجمی هم چون جراحی ها 
روش های  مانند  غیر جراحی  روش های  دیگر  و 
غربالگری،  ژنتیک،  آزمایشگاهی،  پیشگیرانه، 
را  طبی  درمان های  و   )Imaging(تصویربرداری
هدف اصلی برگزاری کنگره دانست: »این کنگره در 
سطح بین المللی و با حضور 1600 شرکت کننده در 
24 پانل و سمپوزیوم برگزار شد که مورد استقبال 

گسترده مخاطبان این حوزه نیز قرار گرفت.«
به گفته او 600 مقاله به دبیرخانه کنگره فرستاده 
شده بود: »پس از ارزیابی های صورت گرفته، نزدیک 
 به 400 مقاله برای ارایه در قالب سخنرانی پذیرفته 

شد. برای نخستین بار در کنگره بخش پوستر نداشتیم 
و از مقاالت کلینیکال در سالن اصلی و از دیگر مقاالت 
جداگانه  سالن های  در  الکترونیکی  ارایه  به صورت 

استفاده کردیم.«
چایچیان تعداد سخنرانان خارجی کنگره را 16 نفر 
و سخنرانان داخلی را نزدیک  به 60 نفر اعالم کرد: 
هیستروسکوپی  جراحی  و  زنده  جراحی  »اجرای 
و  الپارسکوپی  ارایه جراحی های  و  بیمارستان  در 
هیستروسکوپی برگزیده استادان داخلی و خارجی 
در قالب مجله ویدیویی)video journal(، از دیگر 

برنامه های این کنگره بود.«
او به برگزاری دو مناظره پربار درباره روش های درمانی 
»تمامی  کرد:  اشاره  امسال  کنگره  در  آندومتریوز 
زمینه هایی که برای رشته زنان و مامایی که روش های 
کم تهاجمی برای افزایش سالمت مادر و جنین در 
آن ها کاربرد دارد و تمامی رشته های مرتبط با آن را 

در برنامه کنگره قرار دادیم.«
به خاطر  باور چایچیان جراحی های کم تهاجمی  به 
خصوص  »در  می شوند:  پررنگ تر  قدیمی بودن 
روش های غربالگری پیش از تولد نیز در کنگره بحث 

و تبادل نظر خوبی صورت گرفت، چون در این گونه 
به صورت  جنین،  بیماری های  از  بسیاری  روش ها 
کم تهاجمی تشخیص داده می شوند، هم چنین موضوع 
الپاراسکوپی های جنین که روش تهاجمی بسیار نوینی 
محسوب می شود، بررسی شد.« او به ارایه سخنرانی در 
مورد نازایی و بیماری های دوران حاملگی در کنگره نیز 
اشاره کرد: »در کنگره امسال تمامی موضوعاتی که 
سالمت زنان را از تولد تا پس از یائسگی افزایش می دهد، 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.«

ارایه دستگاه رادیوفرکانسی
 1383 سال  از  آریا)آفا(  آفتاب فروزان  شرکت 
راه اندازی شد و بیشتر در زمینه محصوالت پوست، 
مو، زیبایی و الغری کار می کند. به گفته مهدی 
پیر حیاتی، رییس هیأت مدیره این شرکت، آفا در 
حوزه تخصصی خود سبد کاالیی گسترده ای دارد: 
»دستگاه میکرو درم ابریژن را در کشور می سازیم، 
یک سری دستگاه ها را سوار سازی )اسمبل یا مونتاژ( 
می کنیم و نمایندگی محصوالت چند شرکت مطرح 
از کره جنوبی و هم چنین بلژیک، ایتالیا و فرانسه در 

کنگره
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ایران را به عهده داریم.«
او به واردات یکی از مطرح ترین لیزرهای دنیا به نام 
کوترا)CUTERA( از سوی این شرکت اشاره کرد: 
»این لیزر ساخت کشور آمریکا است و از یک سال 

پیش نمایندگی اش را در ایران گرفتیم.«
پیر حیاتی هم چنین راه اندازی بخش زنان را از دیگر 
کارهای آفا عنوان کرد: »مطرح ترین محصوالت ما 
 Co2(در این بخش دستگاه های سی او  دو   فرکشنال
هستند. هایفو،   )HIFU(و هایفو  )Fractional

ساخت شرکت بیسون)BISON( کره جنوبی است 
و تنها دستگاه 75 وات سیتولیزر است که به صورت 
تخصصی در حوزه زنان مورد استفاده قرار می گیرد. 

این شرکت کره ای 14 نوع لیزر را تولید می کند.«
او دستگاه رادیوفرکانسی را به عنوان دیگر محصول 
دستگاه  یک  محصول،  »این  کرد:  معرفی  شرکت 
که  است  ایتالیا  کشور  ساخت  و  الکتروسرجیکال 
تجهیزات  و  دارد  وات  تا 400  وات  توان های 50 
منو پوالر)تک قطبی( و بای پوالر)دو قطبی( را پوشش 

می دهد.«

داروی آنتی بیوتیک فسفومایسین 
اکبریه یکی از قدیمی ترین شرکت های حوزه سالمت 
ایران است که سال ها پیش در شهر تبریز راه اندازی 
شد. بخش دارویی این شرکت نمایندگی محصوالت 
شرکت های مطرح دنیا در حوزه های چشمی، زنان و 

نفرولوژی را به عهده دارد.
بازاریابی و فروش  به گفته سحر تقی خانی، مدیر 
شرکت، محصوالت چشمی اکبریه ساخت شرکت 
َسن تن)Santen( است: »َسن تن یک شرکت ژاپنی 
است که اشک مصنوعی و آنتی بیوتیک چشمی تولید 
می کند و ما با نمایندگی های اروپایی این شرکت برای 

ثبت و واردات محصوالتش در ارتباط هستیم.«
نفرولوژی شرکت را ساخت شرکت  او محصوالت 
ام کیور)Emcure( هند معرفی کرد: »ما محصوالت 
نفرولوژی مورد استفاده در بخش دیالیز را وارد کشور 
می کنیم و در بخش زنان نیز نمایندگی آنتی بیوتیک 
فسفومایسین با نام مونوریل)Monuril( از شرکت 

ایتالیایی زامبون)Zambon( را به عهده داریم.«
مهم ترین  به عنوان  را  فسفومایسین  تقی خانی 
محصول اکبریه در کنگره امسال معرفی کرد: »این 
آنتی بیوتیکی دارد که در درمان عفونت  محصول 
مجاری ادراری ساده و غیر پیچیده مورد استفاده قرار 
می گیرد. فسفومایسین به صورت تک دوز با تشخیص 

پزشک تجویز می شود و تا 36 ساعت غلظتش در 
بدن باقی می ماند که با توجه به تک دوز بودنش و 
استفاده در یک بار ، راحتی مصرف زیادی برای بیمار 
دارد. هم چنین تحقیقات جهانی نیز نشان داد که 
این دارو مقاومت میکروبی بسیار کمتری نسبت به 

آنتی بیوتیک های دیگر داشته است.«

لیزر فرکشنال و دستگاه  الغری موضعی
زمینه  در  پارس)پارس گروپ(  یگانه طب  شرکت 
شرکت  این  می کند.  الغری  و  زیبایی  محصوالت 
لیزرهای  موضعی،  الغری  مختلف  دستگاه های 
پوستی و جوان سازی دارد و با تمامی پزشکان جراحی 
پالستیک، جراحی عمومی، زنان و پزشکان جی پی 
کار کرده است. بیشتر محصوالت این شرکت تولید 
اینفیلوکس،  مانند  کره جنوبی  مطرح  شرکت های 
سونگ هوان، زرون)ZERONE( و این اسکین است.

فرکشنال  لیزر  امسال،  نمایشگاه  در  پارس گروپ 
ساخت   )Pentagon Grand(پنتاگون گراند 
اینفلوکس کره جنوبی را به نمایش گذاشته بود که 
در کارهای واژینال تایتنینگ و وایتینیگ و هم چنین 

البیوپالستی واژن)labioplasty( کاربرد دارد.
دستگاه های الغری موضعی برای پزشکان زنان، نیز 
از دیگر محصوالت این شرکت بود که برای درمان 
بیمارانی که بر اثر پی سی او)PCO( چاق می شوند، 

کاربرد دارد.

ارایه دستگاه سونوگرافی و فتال مانیتورینگ
زنان وزایمان،  بخش های  در  آرمیتا   پرتو  شرکت 
اورولوژی، دامپزشکی، قلبی و رادیولوژی کار می کند 
و نمایندگی چندین شرکت معتبر خارجی را به صورت 

انحصاری به عهده دارد.
مدیر   فروش شرکت، حوزه  مقدم،  مهدی  گفته  به 
زنان وزایمان بیشترین حجم فعالیت های شرکت را 
به خود اختصاص داده است: »در نمایشگاه امسال 
نیز محصوالت تخصصی این حوزه مانند دستگاه های 
سونوگرافی آپوجیapogee 3500(3500( ساخت 
شرکت سویی)SIUI( و ان اس تی یا فتال مانیتورینگ 

را ارایه دادیم.«
او سویی را یک شرکت چینی با پیشینه بیش از 40 
سال کار در زمینه طراحی و ساخت دستگاه های 
خرید  با  شرکت  »این  کرد:  معرفی  سونوگرافی 
خطوط تولید شرکت های هیتاچی)Hitachi( ژاپن 
پُرفروش ترین  شمار  در  آمریکا   )ATL(لاَی تی ا و 

کنگره
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شرکت های سونوگرافی در دنیا قرار گرفت.«
مقدم ان اس تی یا فتال مانیتورینگ را از محصوالت 
کره جنوبی   )BISTOS(بیستوس شرکت  مطرح 
محصوالت  زمینه  در  »هم چنین  کرد:  معرفی 
یوروفلومتری،  و  یورودینامیک  مانند  اورولوژی 
نمایندگی محصوالت تیک)Tic( آلمان را در ایران 

به عهده داریم.«
به گفته او دستگاه سونوگرافی آپوجی3500 یک 
دستگاه سونوگرافی مبله کالر  داپلر است که تمامی 
نرم افزار های قلبی، زنان و اورولوژی را دارد: »این 
دستگاه یک نمایشگر 18.5 اینچی و یک نمایشگر 
به صورت  پروب  چهار  و  دارد  لمسی  اینچی   8.4
هم چنین  شوند.  نصب  آن  به  می توانند  هم زمان 
نسل جدید تصویر برداری فوردی  )D4( را داراست 
و با وضوح تصویر)رزولوشن( بسیار  باال و تازه ترین 
فناوری روز دنیا، تمامی نیازهای پزشک را برآورده 

می کند.«

دستگاه   ارایه  و  پاسارگاد  شمیم سالمت 
جنین یاب 

شرکت شمیم سالمت پاسارگاد در زمینه تولید و 
واردات دستگاه های پزشکی و بیمارستانی کار می کند 
مهم ترین  زنان وزایمان  و  قلب وعروق  حوزه های  و 

حوزه های کاری این شرکت محسوب می شوند.
واردات  شرکت،  کارشناس فروش  محمدی،  مریم 
دستگاه های آلمانی و آمریکایی در این حوزه تخصصی 
پاسارگاد  شمیم سالمت  شرکت  کار  دستور  در  را 
دانست: »در حوزه قلب و عروق دستگاه های نوار قلب، 
تست ورزش، هولتر  مانیتورینگ، هولتر فشارخون، 
 )Capnograph(کاپنوگراف و  پالس اکسیمتر 
داریم. هم چنین دستگاه های جنین یاب، ان اس تی، 
فتال مانیتورینگ و سونوگرافی مهم ترین محصوالت 

ما در حوزه زنان وزایمان هستند.«

یا  ان اس تی  شرکت  این  محمدی،  گفته  به 
ساخت   )EKG(ای کی جی و  فتال مانیتورینگ 
دستگاه  آلمان،   )ECONET(کونتا شرکت 
و  آمریکا   )Newman(نیومن شرکت  سونیکید 
دستگاه های سونوگرافی کیوسونو)QSONO( چین 
را در نمایشگاه امسال در معرض دید شرکت کنندگان 
قرار داد: »در دستگاه ان اس تی)NST( یا تست بدون 
استرس، میزان ضربان قلب جنین، حرکات جنین 
و فعالیت هاي رحم در طول سه ماهه سوم بارداري 
براي تشخیص وجود یا نبود دیسترس جنین یا زجر 
جنین)Fetal distress( مورد بررسي قرار مي گیرد.«

دستگاه  لیزر واژینال برای جراحی های زنان
واردات  زمینه  در  آرتیمان  ایده پزشکی  شرکت 
لیزرهای پوستی، جراحی، زنان و رادیوفرکانس های 
مداینی،  مسعود  گفته  به  می کند.  کار  مرتبط 
مدیرفروش شرکت، دستگاه  لیزر واژینال، از مهم ترین 
محصوالت این شرکت در نمایشگاه امسال بود: »این 
دستگاه برای درمان آتروفي واژن و جراحی های زنان 
مورد استفاده قرار می گیرد و مشکالت دستگاه کوتر 

را ندارد.«
نمایشگاه  ایوا)EVA( در  ارایه دستگاه  به  مداینی 
نیز اشاره کرد: »این یک فناوری جدید است که کار 
درمان آتروفي واژن را با رادیوفرکانسی انجام می دهد 

و مشکالت لیزر را ندارد.«
 )Angela(او هم چنین به معرفی دستگاه لیزر آنجال
به عنوان یکی دیگر از محصوالت شرکت در نمایشگاه 
شرکت  محصول  لیزر  »این  پرداخت:  امسال 
آی دی اس)IDS( کره جنوبی است که قدیمی ترین 
محسوب  کره جنوبی  در  لیزر  تولید کننده  شرکت 
می شود و لیزر سورس ها و تیوپ آنجال که اصلی ترین 
قسمت دستگاه هستند، ساخت دو شرکت آمریکایی 

معتبر است.«                               

حاضران در نمایشگاه
تسنیم بهبود آرمان، دیار تجهیز، نوآوری پزشکی آرتیمان، اکسیر دانش ابزار نوین، پرتو درمان صمیمی، 
دانش پزشکی،  گسترش  به بان شیمی،  پایون  برتر،  آرتیمان،  ایده پزشکی   ،)Vitabiotics(ویتا     آریا
زیست تخمیر،  پاسارگاد،  شمیم سالمت  مهر  آشکار،  آریا)آفا(،  آفتاب فروزان  تجارت،  جهان گسترش 
پرشین مد دیبا، کاردان اکسیر، ویتا   آرین، آیریا برنا، زیست فناوری پیشگام، پارس دارو، مدیسا رایا درمان، 
آسترازنکا)ASTRAZENECA(، بایر پارسیان، آکتوور)ACTOVER CO(، آرایه زیستی پیشرفته، 
پارس(،  )یگانه طب  پارس گروپ  هما  فارمد،  البرز،  آراتجارت  ارکان  آرمیتا پرتو،  بهستان دارو)ابوت(، 

تسنیم گستر، سینره، اکبریه، آرینا حیات دانش و داریان سالمت)ایپسن(.
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بیامرستان

بیامرستان شهدای پاکدشت به جز بیامرستان زعیم که در فاصله 15 کیلومرتی این بیامرستان قرار دارد، تنها 
بیامرستان دانشگاهی منطقه پاکدشت است که درکیلومرت 18جاده خاوران، پاکدشت بعد از خاتون آباد بنا شده است. 
ساخت این بیامرستان با توجه به جمعیت باالی این منطقه، هم چنین قرارگرفنت در مسیر ترانزیتی و وقوع حوادث 
رانندگی، یک رضورت و نیاز اساسی برای منطقه است. این بیامرستان، در زمینی به مساحت 30،000 مرتمربع و با 
زیربنای 11،000 مرتمربع در سه طبقه ساخته شده است و70 تخت فعال و 50 تخت غیرفعال دارد که در مجموع 
120 تخت می شود. بیامرستان شهدای پاکدشت یک بیامرستان عمومی است که بخش هایی چون اطفال، زنان 
زایامن، جراحی عمومی، جراحی گوش، حلق و بینی، قلب وعروق، نورولوژی یا مغز و اعصاب و  ارتوپدی دارد. گزارش 
خربنگار ما از این بیامرستان را بخوانید.

کمبود 1500 تخت بیمارستانی در جنوب شرق استان تهران 
خبرنگار صنعت درمان از بیمارستان نوساز »شهدای پاکدشت« گزارش می دهد:
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بیمارستان شهدای پاکدشت، در زمینی به مساحت 
30/000 مترمربع و با زیربنای 11/000 مترمربع 
در سه طبقه ساخته شده است. طبقه اول و دوم 
شامل بخش های بستری، اطفال و مانند این ها را در 
بردارد. طبقه سوم نیز یک بخش یو )U(  شکل با 24 
تخت است که در صورت تصمیم مسؤوالن به ارایه 
خدمات بیشتر،  این طبقه نیز راه اندازی خواهد شد. 

این بیمارستان 70 تخت فعال و 50 تخت غیر فعال 
دارد که در مجموع 120 تخت می شود. هم چنین 
غیربستری  بخش های  در  موجود  تخت های 
بیمارستان 16 تخت  اورژانس، 4  تخت ریکاوری 

اتاق عمل و 4 تخت بلوک زایمان را در برمی گیرد.
بیمارستان شهدای پاکدشت یک بیمارستان عمومی 
زایمان،  زنان  اطفال،  چون  بخش هایی  که  است 

بینی،  و  حلق  گوش،  جراحی  عمومی،  جراحی 
قلب وعروق، نورولوژی یا مغز و اعصاب و  ارتوپدی 
رییس  صادقی،  انوشیروان  دکتر  گفته  به  دارد. 
نزدیک  آینده ای  پاکدشت در  بیمارستان شهدای 
گوارش،  پزشکی،  چشم  دندانپزشکی،  بخش های 

کلیه و ریه نیز در این بیمارستان افتتاح خواهد شد.
 )CCU( این بیمارستان دارای بخش های سی سی یو

خبرنگار صنعت درمان از بیمارستان نوساز »شهدای پاکدشت« گزارش می دهد:

خدمات دهی بیمارستان در روند آزمایشی
 بهره برداری رسمی در آینده ای نزدیک
بیمارستان شهدای پاکدشت به جز بیمارستان زعیم که در فاصله 15 کیلومتری این بیمارستان قرار دارد، تنها بیمارستان دانشگاهی 
منطقه پاکدشت است که درکیلومتر 18جاده خاوران، پاکدشت بعد از خاتون آباد بنا شده است. ساخت این بیمارستان با توجه به جمعیت 
باالی این منطقه، هم چنین قرار گرفتن در مسیر ترانزیتی و وقوع حوادث رانندگی، یک ضرورت و نیاز اساسی برای منطقه است. این 
بیمارستان که زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی است از اردیبهشت ماه امسال فعالیت خود را 

به صورت آزمایشی آغاز کرده است و به زودی افتتاح رسمی می شود.

شیما عسگری
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و آی سی یو )ICU( نیز دارد اما بخش آی سی یو 
)ICU( به دلیل کمبود نیرو هنوز فعال نشده است. 
در  ویژه  کلینیک  به صورت  بیمارستان  درمانگاه 
تمام روزهای هفته از شنبه تا پنج شنبه در تمام 
رشته های اطفال، زنان، مامایی، جراحی عمومی، 
گوش و حلق و بینی، ارولوژی و مغز و اعصاب فعالیت 
نیز  می کند. بخش دندان پزشکی و چشم پزشکی 
افزوده  بیمارستان  درمانگاه  به  آینده  ماه های  در 
نیز  بیمارستان  پاراکلینیک  بخش های  می شود. 
آزمایشگاه، تصویربرداری و داروخانه را در بردارد. 

و  عمل  اتاق  پاکدشت چهار  بیمارستان شهدای 
چهار اتاق ریکاوری دارد که سه اتاق عمل آن فعال 
اورژانسی  نیز به عمل های  اتاق عمل  است. یک 
بیمارستان  این  عمل های  اتاق  دارد.  اختصاص 
مجهز و ازنظر تجهیزات، بهداشت و پزشک مقیم 
با بیمارستان های خصوصی برابری می کند. چهار 
عمل اصلی کیسه صفرا، آپاندیسیت، بیماری های 
حاد شکم و عمل های ارولوژی در این بیمارستان 
انجام می شود. هم چنین عمل های زنان و زایمان، 
تعویض  ازجمله  ارتوپدی  و  گوش وحلق وبینی 
مفصل زانو و ران نیز از عمل های شایعی است که 
انجام می شود: »به زودی عمل های چشم پزشکی 
نیز به جراحی های بیمارستان شهدای پاکدشت 
تا پنج  از شنبه  به طور میانگین  افزوده می شود. 
شنبه 10 عمل انجام می شود.  در روزهای جمعه 

نیز تنها عمل های اورژانسی انجام می شود.«

متخصصان طب اورژانس بیشتری به کادر 
درمانی افزوده می شوند

به  بیمار   400 تا   300 روزانه   میانگین  به طور 
پزشکان  می کنند.  مراجعه  بیمارستان  اورژانس 
اورژانس شامل دو پزشک عمومی دارد. عالوه بر 
پزشک عمومی، یک متخصص طب اورژانس نیز در 
بیمارستان حضور دارد که بیماران سطح یک و دو را 
که بدحال هستند ویزیت می کند. به گفته رییس 
متخصص  پزشکان  آینده  ماه های  در  بیمارستان 
طب اورژانس بیشتری به این بخش افزوده می شوند: 
»تجهیزات اورژانس کامل است. وسایل اتاق احیا و 
سی پی آر )CPR( در این بخش وجود دارد. هم چنین 
بیماران  برای  ضروری  آزمایشاهای  و  دارو  تهیه 
انجام می گیرد.  بدون هیچ مشکلی  نیز  اورژانسی 
انجام  و  به بخش سونوگرافی  تنها مشکل مربوط 
بیمارستان  است. بخش سونوگرافی  سی تی اسکن 

فعال است اما به دلیل کمبود متخصص، بیش از دو 
روز در هفته بیماران را پذیرش نمی کند. اگر این 
دو مشکل برطرف شود، خدمت رسانی به بیماران 
بدحال بهبود پیدا می کند و  در بیماران دیگر نیاز به 

اعزام پیدا نخواهند کرد.«
پزشک   13 و  متخصص   35 بیمارستان  این  در 
لحاظ  به  بیمارستان  »این  دارند:  حضور  عمومی 
داشتن نیروی پزشک کمبودی ندارد به طوری که در 
بیشتر شیفت ها پزشک متخصص مقیم حضور دارد. 
بیشترین کمبود مربوط به نیروهای پرستار، خدمات 
و پشتیبانی می شود که باید اقدامات الزم برای رفع 

این مشکل هرچه زودتر انجام شود.«

خرید دستگاه سی تی اسکن ضروری است 
به گفته دکتر صادقی این بیمارستان دارای 85 درصد 
از تجهیزات الزم وضروری است. کمبودها نیز به برخی 
از تجهیزات مانند سنگ شکن، تجهیزات جراحی 
در   ،)MRI( ام آر آی و  سی تی اسکن  و  پروستات 
بخش تصویربرداری مربوط می شود: »اولویت خرید 
تجهیزات برای ما ابتدا خرید دستگاه سی تی اسکن 
پس ازآن   )MRI( ام آر آی  دستگاه  خرید  و  است 
اولویت دارد. از آنجا که این منطقه در شاهراه و جاده 
ترانزیتی قرار دارد، آمد وشد وسایل نقلیه در آن زیاد 
است. از همین رو تروما، ضربه مغزی و تصادفاتی پیش 
می آید که بیماران نیاز به سی تی اسکن پیدا می کنند. 
تا پیش از پایان امسال این دستگاه به تجهیزات 

بیمارستان افزوده خواهد شد.«  

بیمه ها از طرح تحول نظام سالمت پشتیبانی 
کنند 

طرح تحول نظام سالمت که از اردیبهشت سال 1393 
در کشور اجرایی شد، وظایفی را برای بیمارستان های 
دانشگاهی تعیین کرد که هشت بسته خدمت رسانی 
را شامل می شود. دکتر صادقی، درباره اقدامات این 
بیمارستان در زمینه طرح تحول نظام سالمت گفت: 
»طرح تحول نظام سالمت، دستوری است که ما نیز 
مانند دیگر بیمارستان های دانشگاهی آن را با میل 
و رغبت انجام می دهیم. در این راستا کلینیک ویژه 
بیمارستان در حال ارایه خدمت به بیماران است. 
افراد بیمه شده با مراجعه به بیمارستان و کلینیک 
ویژه آن خدمات سرپایی یا بستری را با هزینه ناچیز 
بیمارستان  این  در  هم چنین  می کنند.  دریافت 
پزشکان مقیم به صورت شبانه روزی حضور دارند و 

دکتر انوشیروان صادقی، رییس 
بیمارستان شهدای پاکدشت:

اولویت خرید تجهیزات برای ما ابتدا 
خرید دستگاه سی تی اسکن است 
 )MRI( و خرید دستگاه ام آر آی
پس ازآن اولویت دارد. از آنجا 
که این منطقه در شاهراه و جاده 

ترانزیتی قرار دارد آمد وشد وسایل 
نقلیه در آن زیاد است. از همین رو 

تروما، ضربه مغزی و تصادفاتی 
پیش می آید که بیماران نیاز به 

سی تی اسکن پیدا می کنند. تا پیش از 
پایان امسال این دستگاه به تجهیزات 

بیمارستان افزوده خواهد شد
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بیماران را معاینه و در صورت نیاز، عمل جراحی 
می کنند.«  

ترویج زایمان طبیعی یکی دیگر از بسته های طرح 
تحول نظام سالمت است که بیمارستان شهدای 
زایمان  کالس های  آن  ترویج  برای  پاکدشت 
فیزیولوژیک را از مهرماه امسال با حضور پزشک 
متخصص برگزار می کند: »برای تشویق مادران به 
زایمان طبیعی، تبلیغاتی در این بیمارستان انجام 
زایمان  بلوک  یک  بیمارستان  هم چنین  می شود. 
دارد. وسایل و تجهیزات زایمان بی درد نیز در حال 
آماده شدن است و به زودی در دسترس مادران باردار 

قرار خواهد گرفت.«
تمام نیازهای بیمار ازنظر دارو و تجهیزات در داخل 
صورت  در  البته  می شود.  انجام  بیمارستان  این 
نیاز به تصویربرداری یا انجام آزمایشی در خارج از 
بیمارستان، این کار با هزینه بیمارستان و در اختیار 
قرار دادن آمبوالنس رایگان به بیمار انجام می شود: 
نظام  تحول  طرح  کنند،  پشتیبانی  بیمه ها  »اگر 
سالمت طرحی تأثیرگذار و خوبی است. بهتر است 
که هزینه های بیمارستان ها هرچه زودتر، کامل و 
به  بیمه ها  بدهی  شود.  پرداخت  کسورات  بدون 
بیمارستان ها یک مشکل همه گیر است که باید حل 
شود. بیمار بدون این که درباره هزینه، رابطه ای با 

پزشک برقرار کند با هزینه ناچیز مرخص می شود اما 
در این میان هزینه های بیمارستان ها باید از سوی 
بیمه ها پرداخت شود تا مشکلی در روند خدمت دهی 

به بیماران ایجاد نشود.«  

سی سی یو  و   )ICU( آی سی یو  تخت های 
)CCU( افزایش پیدا می کند 

بیمارستان  گسترش  آینده  برنامه های  درباره  او 
شهدای پاکدشت گفت: »نخستین  اقدام افتتاح و 
شروع به کار بخش آی سی یو )ICU( است. بیمارانی 
که سرپایی می آیند، می توانند به مراکز دیگری برای 
به  ارایه خدمات  اما  دریافت خدمت مراجعه کند 
بیماران بدحالی که مراجعه می کنند یک ضرورت 
است. این بیماران ممکن است برای درمان خود 
نیاز به آی سی یو )ICU( پیدا کنند. البته این بخش 
تجهیز شده است اما نیاز به نیرو دارد. بنابراین باید 
هرچه زودتر با تأمین نیروی متخصص این بخش 
افتتاح شود. هم چنین باید در آینده ای نه چندان دور 
این بخش، از هفت تخت به باالی بیست تخت برسد. 
زیرا گذشته از بیماران بدحال و عمومی در این منطقه 
احتمال تصادف زیاد است. از همین رو نیاز به بخش 

آی سی یو )ICU( برای بیماران باال است.« 
به گفته رییس این بیمارستان در رابطه با تخت 

به زودی عمل های چشم پزشکی نیز 
به جراحی های بیمارستان شهدای 
پاکدشت افزوده می شود. به طور 

میانگین از شنبه تا پنج شنبه 10 عمل 
انجام می شود.  در روزهای جمعه 
نیز تنها عمل های اورژانسی انجام 

می شود

 تاریخچه  بیمارستان 

سفر  مصوبات  از  پاکدشت  شهدای  بیمارستان 
اول ریاست جمهور دولت دهم  به این شهرستان 
است. کلنگ زنی و عملیات ساخت آن از هفدهم 
فروردین سال 88 آغاز شد. ساخت بیمارستان 
شهدای پاکدشت به دلیل قرار داشتن در مسیر 
ترانیزیتی یک طرح ملی محسوب می شد و به 
همین جهت دولت وعده داده بود در سال 91 به 
بهره برداری برسد اما با این وجود این بیمارستان در 
آبان ماه  سال 1394 از سوی مسکن و شهرسازی 
این  نهایت  در  شد.  بهداشت  وزارت  تحویل 
اردیبهشت ماه  از  آزمایشی  به صورت  بیمارستان 
سال 1395 شروع به فعالیت کرد. در ماه های آینده 

نیز به صورت رسمی افتتاح خواهد شد.
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مشخصات کلی بیمارستان

   بخش های درمانی بیمارستان 

بیمارستان شهدای پاکدشت      نام

بیمارستان جنرال نوع خدمت رسانی 

30 هزار متر مربع مساحت بیمارستان 

11 هزار مترمربع زیربنای بیمارستان 

120 تخت مصوبتعداد تخت مصوب 

 اطفال

زنان و زایمان

جراحی عمومی

گوش، حلق و بینی

سی سی یو   نیز  با این که بیش از 90 درصد ضریب 
اشغال دارد، کمبود دارد: »تعداد تخت های بخش 
سی سی یو نیز باید به باالی 20 تخت برسد. زیرا 
جمعیت منطقه  و تعداد بیماران قلبی زیاد است. 
انتقال  به  مجبور  بخش  این  در  کمبود  دلیل  به 
بیمار به بخش یا ارجاع او به مراکز درمانی دیگر در 
تهران هستیم.  از این رو یکی دیگر از اولویت های 
بیمارستان برای خدمت رسانی، تجهیز بیشتر بخش 

سی سی یو است.«

ویژه  کلینیک  برای  طبقه  چهار  ساختمانی 
ساخته می شود

به گفته دکتر صادقی یکی از اقدمات انجام شده دردو 
ماه گذشته، تجهیز بیمارستان به دستگاه زردی نوزاد 
بوده است. این اقدام موجب جلوگیری از رفت وآمد 
والدین به تهران برای انجام درمانی شده است که در 
بیشتر مراکز درمانی وجود دارد. یکی دیگر از برنامه ها 
برای گسترش این بیمارستان ساخت یک کلینیک 
ویژه است که تا مهرماه سال 96 افتتاح خواهد شد: 
»این ساختمان در حیاط بیمارستان قرار دارد که  
 در چهار طبقه و با 700 متر زیربنا ساخته می شود. 
پس از افتتاح نیز، کلینیک ویژه و درمانگاه به آن 

منتقل می شود.«                             

قلب و عروق

نورولوژی

ارتوپدی

-

      میانگین در طول سال               عنوان 

            6 هزار نفر  میانگین مراجعه به اورژانس 

            4 هزار نفر میانگین مراجعه به درمانگاه 

           240 عمل میانگین اعمال جراحی انجام شده 

           100 زایمان میانگین زایمان طبیعی 
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راهنام
دهمین هامیش ساالنه ویرته و رتین

دوازدهمین کنگره جدیدترین مقاالت و نوآوری های پوست، لیزر و زیبایی

سومین کنگره ملی و دومین کنگره بین املللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

هشتمین کنگره بین املللی سالمت در حوادث و بالیا

سی وهشتمین هامیش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران

منایشگاه بین املللی دندانپزشکی و مراقبت دهان و دندان دبی

منایشگاه تجهیزات پزشکی آفریقا
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دهمین همایش ساالنه ویتره و رتین از سی ام فرودین تا یکم اردیبهشت ماه سال 96 از سوی گروه تخصصی ویتره 
و رتین انجمن چشم پزشکی ایران و گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یزد در سالن 
همایش های باقرالعلوم یزد برگزار می شود.  ارایه آخرین دستاوردهای علمی و یافته های فناوری درمانی درزمینه 
بیماری های شبکیه و زجاجیه هم چنین     سگمان خلفی چشم شامل ویتره و رتین و عوارض سگمان خلفی در جراحی 

چشم محورهای برگزاری دهمین همایش سالیانه ویتره و رتین است.

www.yazdretina.ir

دهمین همایش ساالنه ویتره و رتین
30 فروردین تا 1اردیبهشت

دومین کنگره بین المللی مداخالت پیچیده قلبی از سی ام فروردین تا یکم اردیبهشت ماه سال 96 از سوی مرکز 
تحقیقات قلب وعروق دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مجتمع فرهنگی و رفاهی دانشگاه شیراز برگزار می شود. 

سندرم حاد کرونری)ACS( ، کلسیفیه و سخت زخم، مداخله محیطی، کاروتید و مداخله داخل جمجمه، ضایعه 
انشعاب، بیماری قلبی مادرزادی، مداخله برای وریدها و عوارض در طول مراحل مداخله از محورهای دومین کنگره 

بین المللی مداخالت پیچیده قلبی است. 

www.intervention.sums.ac.ir

دومین کنگره بین المللی مداخالت پیچیده قلبی
30 فروردین تا 1اردیبهشت

دوازدهمین کنگره جدیدترین مقاالت و نوآوری های پوست، لیزر و زیبایی از سی ام تا یکم اردیبهشت ماه سال 96 
از سوی مرکز تحقیقات پوست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تاالر دکتر غرضی بیمارستان میالد تهران 
برگزار می شود. این کنگره سه روزه با محور افزایش سطح علمی متخصصان پوست برگزار می شود. آشنایی با مقاالت 

موجود هم چنین راهکارهای درمانی تخصص پوست، لیزر و زیبایی در جهان از مهم ترین اهداف این کنگره است.

www.srccongress.ir

دوازدهمین کنگره جدیدترین مقاالت و نوآوری های 
پوست، لیزر و زیبایی

30 فروردین تا 1اردیبهشت

چهارمین همایش بین المللی و ششمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم اصفهان از سی ام فروردین تا 
یکم اردیبهشت ماه سال 96 از سوی مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تاالر ابن سینا 

مرکز همایش های علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می شود.
دیابت و پره دیابت، اختالالت هیپوفیز، اختالالت نورواندوکرین، بیماری های تیرویید، اختالالت کلسیم و فسفر، 
بیماری های غدد فوق کلیوی، اختالالت لیپید، چاقی و سندرم متابولیک و دیگر اختالالت غدد و متابولیک از 

محورهای همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم است.
www.seminar.mui.ac.ir

چهارمین همایش بین المللی 
تازه های غدد و متابولیسم اصفهان

30 فروردین تا 1اردیبهشت
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سومین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی از سی ام فروردین تا یکم 
اردیبهشت ماه سال 96 از سوی سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، پژوهشگاه رویان، دانشگاه فردوسی و 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی برگزار می شود. 
پالستیسیته سلولی و برنامه ریزی مجدد، شبکه های ژنی و اپی ژنتیک، سلول بنیادی برای درمان، مدلسازی بیماری 
و اکتشاف دارویی، مهاجرت سلولی و خانه گزینی آن، درمان های نوآورانه با سلول های بنیادی مزانشیمی، ژن درمانی 
و سلول های بنیادی، سلول های بنیادی و سرطان، فرصت ها و چالش ها برای تجاری سازی سلول درمانی، پزشکی 
ترجمانی سلول درمانی، مسایل اخالقی در پزشکی بازساختی، مرزهای دانش در مهندسی بافت و ایمنوسل تراپی، 

انقالبی در درمان بیماری ها از محورهای کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی است. 

www.virastlive.com

دهمین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره کشوری ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی از 
سی ویکم فروردین تا سوم اردیبهشت ماه سال 96 از سوی انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی 
ایران، آزمایشگاه مرجع سالمت و انجمن متخصصان علوم آزمایشگاهی بالینی ایران در مرکز همایش های برج میالد 

تهران برگزار می شود.
چالش های اصلی پیش رو در آزمایشگاه ها در حوزه نظام ارجاع، شبکه های آزمایشگاهی و مگالب ها، حقوق و اخالق 
در آزمایشگاه، غربالگری قبل از تولد و چالش ها و روش های نوین، مدیریت علمی در آزمایشگاه، مدیریت فناوری 
اطالعات در آزمایشگاه، مقایسه نظام آزمایشگاهی در ایران با دیگر کشورها، نقش آموزش علوم آزمایشگاهی در 
تأمین مسؤوالن فنی آزمایشگاه، تازه های تشخیص آزمایشگاهی و میکروب شناسی،  اعتباربخشی آزمایشگاه های 
تشخیص پزشکی، آزمایش های تعیین حساسیت و مهار مقاومت میکروبی و آزمایشگاه و بالین، دیابت و تازه های 
آن ازجمله محورهای دهمین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره کشوری ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی 

تشخیص پزشکی است.

www.iqctehran.ir

هشتمین کنگره بین المللی سالمت در حوادث و بالیا از دوم تا چهارم اردیبهشت ماه سال 96 از سوی بسیج جامعه 
پزشکی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در مرکز همایش های رازی تهران برگزار می شود.

چالش ها و راهکارهای ارزیابی خطر حوادث و بالیا، نقش مدل سازی، آینده پژوهی، دانش و فناوری های نوین در 
شناخت خطر، آموزش کاهش خطر و الگوهای آموزشی مؤثر در حوادث و بالیا، مدیریت خطر در برابر مدیریت حادثه، 
زنجیره فرماندهی و هماهنگی در حوادث و بالیا، مشارکت اجتماعی و کاهش خطر در حوادث و بالیا، تاب آوری و 
توسعه پایدار، شناخت خطر حوادث و بالیا و اقتصاد مقاومتی، شناخت خطر حوادث ترافیکی، شناخت خطر و تغییر 
اقلیم و شناخت خطر و جنبه های سالمت پدافند غیرعامل ازجمله محورهای کنگره بین المللی سالمت در حوادث 

و بالیا است.

www.iched.ir

سومین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی سلول های 
بنیادی و پزشکی بازساختی

30 فروردین تا 1اردیبهشت

دهمین کنگره بین المللی و ارتقا کیفیت خدمات 
آزمایشگاهی تشخیص پزشکی

31 فروردین تا 3 اردیبهشت

هشتمین کنگره بین المللی سالمت در حوادث و بالیا
2 تا 4 اردیبهشت
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سی وهشتمین همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران از ششم تا نهم اردیبهشت ماه سال 96 از سوی  انجمن 
پزشکان کودکان ایران در بیمارستان مرکز طبی کودکان تهران برگزار می شود.

هپاتیتC، بیماری های عفونی، خون، خواب و صرع، تغذیه، اعصاب و روان پزشکی، بیماری های نوزادان، 
روماتولوژی، گوارش، دندان پزشکی، قلب و آلرژی از محورهای این همایش است. متخصصان جدیدترین 
دستاوردهای پزشکی کودکان را در همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران ارایه می کنند. سی وهشتمین 
بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب و چهارمین نشست علمی انجمن پزشکان کودکان ایران و ترکیه نیز همزمان 

با این همایش برگزار می شود. 

www.irpediatrics.com

سی وهشتمین همایش سالیانه 
انجمن پزشکان کودکان ایران

6 تا 9 اردیبهشت

دهمین کنگره سالیانه کولورکتال دانشگاه علوم پزشکی شیراز هفتم و هشتم اردیبهشت ماه سال 96 از سوی  مرکز 
تحقیقات کولورکتال دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مجتمع والیت شیراز برگزار می شود. این کنگره با موضوع 
اختالالت کف لگن برگزار می شود. زخم مقعد، رکتوسل، سیستوسل، رکتوم پروالپس، پروالپس مخاط، لگن 

پروالپس، نشانه فرود لگن و بیماری های هموروییدی از محورهای دهمین کنگره سالیانه کولورکتال است.

www.crrc.sums.ac.ir

دهمین کنگره سالیانه کولورکتال 
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

7 و 8 اردیبهشت

بیست و سومین سمینار سالیانه فارابی از ششم تا هشتم اردیبهشت ماه سال 96 از سوی گروه چشم پزشکی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی تهران و گروه پرستاری بیمارستان فارابی در هتل 

المپیک تهران برگزار می شود.
این کنگره باهدف ارایه جدیدترین دستاوردهای چشم پزشکی و با حضور متخصصان این حوزه برگزار می شود. 
سگمان قدامی، سگمان خلفی، استرابیسم و نوروافتالمولوژی، گلوکوم، پالستیک و ترمیمی چشم، بیهوشی و 

اپتومتری از محورهای بیست و سومین سمینار سالیانه فارابی است.

www.fham.org

بیست و سومین سمینار سالیانه فارابی
6 الی 8 اردیبهشت
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نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی دبی)ARABLAB(  که از 29اسفند 95 تا 3فروردین ماه 96 )19 تا 23 
مارس 2017( برگزار می شود مردم را از تمام دنیا به هم مرتبط می سازد و آخرین فناروی ها را در حوزه تجهیزات 
آزمایشگاهی و ابزار دقیق را از کارخانه های اصلی در دنیا، به نمایش می گذارد. به گفته دیوید دومونی مدیر شرکت 
برگزارکننده این نمایشگاه، سعی شده است با بهره گیری از فضایی وسیع، امکان گردهمایی بیش از 950 غرفه دار 
از حدود 100 کشور جهان فراهم آید. صاحبان فناوری می توانند ضمن به نمایش گذاشتن آخرین فناوری های 
خود در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی و ابزار دقیق، امکان دسترسی به بازاری بزرگ را برای خود فراهم آورند. حوزه 
کاری نمایشگاه عرب لب شامل موارد متعددی است که از آن دسته می توان به تشخیص طبی، شناسایی دارو، 
نانوتکنولوژی، علوم زیستی و زیست فناوری، انرژی، فناوری آزمایشگاه و اتوماسیون اشاره کرد. در این نمایشگاه 
هم چنین بیش 150 سمینارهای تخصصی با هدف آشنایی کاربران دستگاه ها با شیوه کار با دستگاه و نیز آشنایی 

با تکنیک های آنالیز جدید برگزار می شود. 
سال گذشته تعداد 12 شرکت تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی ایرانی در پاویون ایران را که با حمایت معاونت 

علمی و فناوری ریاست جمهوری برپا کردند و به معرفی محصوالت خود پرداخته اند.
www.hiradltd.com

نمایشگاه دندان سازی )Expodental( تنها نمایشگاه بین المللی دیدنی در بخش دندان سازی ایتالیا است که 
در شهر ریمینی برگزار می شود. شرکت کنندگان در این نمایشگاه می توانند با تولیدکنندگان برجسته تجهیزات 
دندان پزشکی در قاره اروپا در زمینه تجهیزات و مبلمان، تجهیزات جراحی، دندان سازی و پروتز، تجهیزات 
ایمپلنت، ارتودنسی و ... ارتباط برقرار کنند و تازه ترین محصوالت شان را مشاهده کنند. دانشجویان و پزشکان نیز 

می توانند در کنفرانس های آموزشی آخرین دستاوردهای شان را با دیگر متخصصان در میان بگذارند.  
www.expodental.it

آشنایی با نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی دبی
ARABLAB/ 29  اسفند  تا 3 فروردین 

نمایشگاه دندان سازی ایتالیا
Expodental/ 28    تا 30 اردیبهشت 

نمایشگاه تجهیزات دندان پزشکی کنیا )Dentexpo( نخستین نمایشگاه تجاری بین المللی شرق آفریقا در زمینه 
محصوالت، تجهیزات، ابزار، مواد و خدمات دندان پزشکی است که در شهر نایروبی برگزار می شود. این رویداد 
به صنعت دندان پزشکی شرق آفریقا اختصاص دارد و در آن آخرین محصوالت و تازه ترین فناوری ها در زمینه 
تجهیزات بی سیم )وایرلس(، دستگاه های تشخیصی، تجهیزات ایمپلنت دندان، صندلی های دندان پزشکی، 
موتورها و هندپیس ها، سامانه های روشنایی، پیشگیری / بهداشت دهان و دندان، پرکردن دندان، ساکشن، 

جداکننده و سامانه های هوای فشرده و ... ارایه می شود. 
www.expogr.com

نمایشگاه تجهیزات دندان پزشکی کنیا
Dentexpo/ 12    تا 14 خرداد 
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نمایشگاه دندان پزشکی )STOMATOLOGY( باالترین تعداد از شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان را در میان 
نمایشگاه های دندان پزشکی شمال غربی روسیه را جذب می کند. این نمایشگاه یک پایگاه مؤثر برای نمایش 
محصوالت و خدمات به بخش عظیمی از مشتریان با هدف ارتقای فروش، ورود به بازار شمال غربی روسیه، 
تقویت مشارکت و همکاری ها و ایجاد آگاهی از برندها در میان متخصصان دندان پزشکی و دندان سازی است. 
شرکت کنندگان در این نمایشگاه تولیدکنندگان موفق تجهیزات دندان پزشکی، دستگاه های تصویربرداری، 

تجهیزات جراحی، اتوکالو، مواد ضدعفونی و بیهوش کننده، داروها، مبلمان دندان پزشکی و ... هستند. 
www.dentalexpo-spb.ru

نمایشگاه تجهیزات پزشکی آفریقا هلث )Africa Health( بزرگ ترین نمایشگاه پزشکی و سالمت قاره آفریقا 
محسوب می شود و جایگاهی مناسب برای کسب اطالعات، مالقات با صاحبان صنایع و تجارت است. این نمایشگاه 
به یکی از اساسی ترین رویدادهای حفظ سالمت، فناوری پزشکی، صنایع حفظ سالمت، پزشکی، بیمارستان ها، 
فارماکولوژی، داروسازی و فعالیت های دارویی در قاره آفریقا تبدیل شده است. این نمایشگاه بیش از هفت هزار 
متخصص و 500 نفر از تهیه کنندگان تجهیزات حفظ سالمت، تولیدکنندگان و تأمین کنندگان خدمات را گردهم 
می آورد. بخش های مختلف نمایشگاه عبارتند از: فناوری پزشکی، تجهیزات آزمایشگاهی، امکانات عیب شناسی، 
تشخیصی، فیزیوتراپی، فناوری ارتوپدی، کاال و لوازم مصرفی بیمارستان ها، فناوری اطالعات و ارتباطات در 

بهداشت و درمان، خدمات و محصوالت جراحی، مدیریت امکانات.
www.africahealthexhibition.com

نمایشگاه دندان پزشکی سن پترزبورگ
STOMATOLOGY/ 26    تا 28 اردیبهشت 

نمایشگاه تجهیزات پزشکی آفریقا
Africa Health/ 18 تا 21 خرداد 

کنفرانس و نمایشگاه بین المللی دندان پزشکی و مراقبت دهان و دندان )Dentistry & oral care( بستری 
بین المللی برای بحث در مورد چالش های حال حاضر و آینده  سالمت دهان و دندان و آموزش مهارت های 
دندان پزشکی فراهم می کند. متخصصان جهانی بهداشت و سالمت، پزشکان و محققان، آخرین ر وش های بالینی 
پیشرفته خود را عرضه و تحقیقات تازه خود در این زمینه را ارایه می کنند. نمایشگاه و اجالس دندان پزشکی 
2017 مکان خوبی برای شرکت های تجاری و غیرتجاری منطقه و جهان مانند تولیدکنندگان دارو، مشاوران 
فروش، داروسازان و نمایندگان تجاری و تولیدکنندگان تجهیزات است تا محصوالت و خدمات خود را در آن به 
نمایش بگذارند. هشت دانشگاه دندان پزشکی بزرگ و بیش از پنج هزار دندان  پزشک در امارات وجود دارد که 

تأمین مواد و تجهیزات موردنیاز آن ها می  تواند هدف مناسبی برای شرکت های منطقه و جهان باشد.
موضوعات کنفرانس: دندان پزشکی زیبایی، اخالق دندان پزشکی، مدیریت دندان پزشکی و بازاریابی، ابزارها و 
تکنیک های دندان پزشکی، تشخیص و پیشگیری از بیماری دهان و دندان، اندودنتیکس، ایمپلنتولوژی دهان، 

ارتودنسی، دندان پزشکی کودکان، پریودنتولوژی.
www .conferenceseries.com

نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی و مراقبت دهان و 
دندان دبی

Dentistry & oral care/ 28    تا 30 فروردین 


