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 با خوانندگان

همه چیز در زبان ساخته می شود؛ زبان را خود اندیشه 
می دانند و دیرینه ترین ابزاری است که انسان برای 
دریافت چیستی و چگونگی هستی ساخت تا بتواند 
جهان را بهتر بیابد و زندگی را بر خود هموار کند. 
انسان هر شناختی از جهان به دست می آورد آن را با 
زبان بازگو می کند تا شناخت و دریافتش را با دیگری 
در میان بگذارد؛ اندیشه ها و رویاهایش را نخست در 
زبان می  سازد و سپس دست به ساخت آن در قالب و 
شکل ابزار می زند. هر مردمی زبان خود را دارند که 
با آن گفت وگو می کنند و اندیشه ها و خواست ها و 
نیازهای  شان را آشکار می کنند. اگرچه برخی زبان ها 
نقشی منطقه ای و جهانی پیدا کرده اند اما امروز همه 
تاکید و تالش بر نگهداری و پرورش زبان  مادری است؛ 
زبان  با  را  جهان  باورند  این  بر  اندیشمندان  بیشتر 
مادری بهتر می توان شناخت و زندگی را بهتر می توان 
به پیش برد. زبان فارسی هم چنان که می دانیم یکی 
از توان مندترین زبان های جهان است که از دیرباز 
تاکنون دستاوردهای فرهنگی و ادبی بزرگی داشته 
که اثرگذاری این دستاورها فراتر از مرزهای جغرافیایی 
و فرهنگی اش بوده است و چهره هایی چون خیام، 
چهره های  شناخته ترین  از  موالنا  حافظ،  سعدی، 
تاریخ جهان اند. بخشی از دانش و فلسفه تاریخ جهان 
هم در همین زبان آفریده شده و پرورش یافته  است و 
چهره های ماندگاری چون خوارزمی، خواجه نصیر، 
ابوریحان، ابوعلی سینا و رازی به همین زبان دست به 
دانش اندوزی و دانش آفرینی زده اند]گذشته از برخی 
کتاب ها که به زبان عربی که در دوره ای زبان دیوانی 

بوده، نوشته اند[.
باید  تولید  می زنیم،  تولید  از  سخن  که  هنگامی 
اندیشه رخ داده شود؛ جامعه ای  و  زبان  پیش تر در 
میزان  است،  مصرف کننده  و  نیست  تولیدی  که 
سنجید؛  زبان  در  می توان  را  مصرف کنندگی اش 

جهان را با زبان مادری 
بهتر می شناسیم

 تسلیت

جناب آقای عظیم علیپور فطرتی
همکار ارجمند ماهنامه

همراهی و همدردی ما  را در غم درگذشت خواهر گرامی تان پذیرا باشید. 
برای شما و خانواده ارجمندتان بردباری و تندرستی آرزومندیم.

ماهنامه صنعت درمان

 همراهان ماهنامه

برخی از خوانندگان گرامی که با اشتراک ماهنامه، به گروه همراهان ما 
پیوسته اند که همین جا خوشامد می گوییم:محمدرضا انصاری]تهران[، امیر  
منشدی]تهران[،مهدی قاسمی ]تهران[،شرکت الکتروپرتوتشخیص ]تهران[، 
حسن اخوان قدس ]قزوین[، رامین حیدری ]کرمانشاه[،علیرضا عمادالدین 
فرج زاده/ آقای  مپنا]تهران[،  سالمت  و  بهداشت  توسعه  شرکت  ]تهران[، 

بیمارستان میالد]تهران[، سحر کریمیان]اصفهان[،آقای محمدی/کتابخانه 
کارا]تبریز[،  شرکت  احمدیان]تهران[،  مونا  جمهوری]تهران[،  ریاست  نهاد 

محمدجعفر شهیدی]تهران[ و شرکت درمان یاب سالمت پویا]تهران[

می برد،  کار  به  بیگانه  واژه های  که  به اندازه ای 
چون  است  مصرف کننده  است.  مصرف کننده 
واژه های بیگانه را تنها به کار می برد بدون آن که بتواند 
ارتباط کاملی با معنا و درون مایه آن پیدا کند. نمونه 
فناوری گوشی های  به کارگیری  در  را می توانیم  آن 
هوشمند ببینیم؛ بسیاری از ابزار و توانمندی های این 
گوشی ها در کشور ما دست نخورده می ماند چون کاربر 
نمی داند چیست و به چه کار می آید و با کم ترین مشکل 
گوشی های  خدمات دهندگان  سراغ  به  نرم افزاری 
برای  درآمدی  منبع  همین  می روند.  همراه  تلفن 
گوشی فروشی ها شده است.  ما برای دانش آفرینی و 
نوآوری نیاز به بازسازی زبان مادری مان داریم، حتی 
برای فروش بهتر کاالی مان به مردم. گاهی کاربران 
دستگاه ها در بیمارستان ها و مراکز درمانی از دانش 
تخصصی الزم برخوردار نیستند اگر بخواهیم کاربر، 

به  را  آن  و  گیرد  به کار  شکل  بهترین  به  را  دستگاه 
بهترین شکل نگهداری کند که ناچار نباشیم خدمات 
پس از فروش بی مورد و رایگان بدهیم نیاز داریم که او 
را به زبانی که می فهمد با دستگاه آشنا کنیم. همین 
نیاز به فهمیدن و سردرآوردن از دانش و فناوری بود 
را  کشور  دبیرستان های  زیست شناسی  دبیران  که 
زبان  به  زیست شناسی  آموزش  پویش  تا  واداشت 
فارسی را راه بیندازند تا دانش آموزان زیست شناسی 
را بهتر دریابند]همان کاری که پرفسور حسابی در 

فیزیک کرد[. 
اما  است  تخصصی  اگرچه  درمان  صنعت  ماهنامه 
رسانه ای است که همه گونه خواننده ای دارد؛ از استاد 
دانشگاه گرفته تا نیروی خدماتی که وظیفه تمیزکردن 
یک دستگاه پزشکی را به عهده دارد. از این رو باید به 
زبانی بنویسد که برای همه این خوانندگان قابل فهم 
باشد. نه تنها این ماهنامه، که همه رسانه ها این وظیفه 
را دارند و امروز کار به جایی رسیده است که فرهنگستان 
زبان جایزه ای برای رسانه های پاسدار زبان فارسی 
طراحی کرده است]فرهنگستان کشورهای عربی، 
رسانه هایی را که در نوشتارهای خود واژگان بیگانه 
به کار می برند جریمه می کنند[. پیش ازاین که خبری 
از این پویش ها و جایزه ها باشد، ماهنامه صنعت درمان 
زبان  پاسداشت  و  فارسی نویسی  بر  را  پایه کار خود 
مادری گذاشت چرا که برای مردمی فارسی زبان چاپ 
می شود و این کار را وظیفه بنیادی خود می داند. پیش 
از این نیز از شرکت ها خواسته بودیم که در مطالب و 
مقاله های خود، ترجمه فارسی واژه ها و اصطالحات 
را به کار ببرند تا کار ما در انتقال مفهوم آسان شود. 
این  در  که  داریم  را  درخواست  این  امروز هم چنان 
زمینه با ما همکاری کنند به ویژه این که چنین رفتاری 
می تواند به شناسایی بهتر کاالها و کارایی آن ها برای 

خوانندگان، خریداران و کاربران شود.
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 سرآغاز

خصوصی سازی ایرانی
برد برای دولت، باخت برای دیگران
»تأمین موجبات و مشارکت فعالیت بخش غیردولتی در سرمایه گذاری ها« در بخش درمان، یکی از کارهایی است که 
قانون در شرح وظایف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی آورده است. این وظیفه وزارت بهداشت در ادامه وظیفه 
اصلی اش، »افزایش موجبات دستیابی جامعه به امکانات درمانی« در بخش درمان آمده است. قانون می گوید وزارت 
بهداشت باید زمینه دستیابی همه جامعه به امکانات درمانی را فراهم کند و برای انجام چنین کاری می تواند از مشارکت 
سرمایه گذاری بخش های غیردولتی]تشکل های صنفی، تعاونی ها، خیریه ها و بخش خصوصی[ بهره مند شود اما پیش 

از این که بخش های غیردولتی را به مشارکت فرا بخواند باید زمینه و بستر مشارکت این بخش را فراهم کند.
وزارت بهداشت پیش از آن که بستر و زمینه مشارکت بخش غیردولتی در سرمایه گذاری ها را فراهم کند باید درباره دو 
چیز شناخت پیدا کند؛ یکم، بخش غیردولتی و میزان توانمندی آن و دوم، شناخت نسبت به بخش هایی که می تواند 
آن ها را با مشارکت بخش غیردولتی بگرداند یا به بخش غیر دولتی واگذار کند. این شناخت پیش نیاز کار واگذاری است، 
به ویژه این که شرایط تحریم در سال های گذشته از یک سو و میزان مطالبات پرداخت نشده به شرکت ها از سوی دیگر به 

ناتوان شدن برخی شرکت ها و از دور بیرون رفتن برخی دیگر از شرکت های صنعت سالمت کشور انجامیده است.
گام دوم، فراهم کردن شرایط ثبات در بازار کسب وکار برای بخش غیردولتی است؛ اگرچه این روزها اندک ثباتی در بازار 
کسب وکار کشور به ویژه در حوزه سالمت دیده می شود اما این ثبات به اندازه ای نیست که بخش غیردولتی بتواند با 
خطرپذیری کمتری پا به میدان بگذارد و بخشی از کارها و وظیفه های وزارت بهداشت را به دوش بکشد. ثبات بازار 
کسب وکار سالمت امروز با دو چالش بزرگ روبه رو است که هر دو از یک جنس به شمار می روند؛ چالش قیمت گذاری و 
چالش تعرفه خدمات درمانی. چرخه درمان از تامین کاال گرفته تا ارایه درمان به بیمار، زنجیره ای به هم پیوسته است که 
به درمان پایان می یابد. هرگونه دست کاری و دست اندازی در حلقه های پیشین این زنجیره می تواند برای بخش درمان 
چالش برانگیز باشد و به زیان بیمار بینجامد. تامین دارو و تجهیزات پزشکی یکی از حلقه های میانی است که افت وخیز 
آن به حلقه های پیشین باز می گردد. آب که در سرچشمه گل آلود شود، هنگامی که به بازار سالمت می رسد آن اندازه 
کدر و گلین می شود که هراندازه هم بخواهیم آن را پالوده کنیم کمکی به بهبود وضعیت در حلقه های پس از آن نخواهد 
کرد. وزارت بهداشت در روند کار خود به تنگنا که می رسد به جای چانه زنی و اثرگذاری در سیاست گذاری های باالدست، 
به بخش های پایین دستی هم چون بازار کاال و بخش ارایه خدمات فشار می آورد و پا را از نظارت فراتر گذاشته، در کار 
قیمت گذاری و تعرفه بندی دخالت زورمندانه می کند؛ آن هم تنها برای این که گذرا آبی بر آتش بپاشد و خشنودی نسبی 
مردم و گیرندان خدمات را به دست آورد. اما از هر راهی که می رود دوباره به دست انداز قیمت گذاری و تعرفه می رسد و گیر 
می افتد. همین جا است که دچار رفتار دوگانه می شود و تعرفه را در بخش دولتی باال می برد اما تعرفه در بخش خصوصی 

را با زور و فشار پایین نگه می دارد.
وزارت بهداشت بخشی از دولت است؛ دولتی که از گذشته در اجرای اصل 44 قانون و کوچک سازی دولت، سیاست 
برد دولت و باخت دیگران را در پیش گرفته است. رویکرد دولت در بخش خصوصی سازی همواره این بوده که بخش های 
سودده را در دست خود نگه دارد، بخش های سودآور درجه 2 را به بخش های نیمه دولتی یا شرکت های وابسته به بخش های 
دولتی واگذار کند]چیزی که روزنامه نگاران به طنز نام آن را خصولتی)خصوصیـ  دولتی( گذاشتند و این نام ماندگار شد[ 
و بخش های زیان ده را به بخش خصوصی واگذار کند و با فشار از باال بخش خصوصی را وادارد که خدمات باکیفیت اما با 
قیمت و تعرفه پایین ارایه کند. وزارت بهداشت هم در برخورد با بخش خصوصی همین رویکرد را در پیش گرفته است و 
هرجا که ارایه خدمات برایش هزینه دارد آن را واگذار می کند. راست و درست این که بخش خصوصی نزد دولت جایگاهی 
ندارد مگر این که دولت از سرمایه اش بهره مند شود و در اندازه یک ریزه خوار که شاهرگش زیر تیغ دولت است فعالیت کند 

و چندان تمایلی در دولت ها برای بزرگ شدن و کاراشدن بخش خصوصی دیده نمی شود.
دولت به ویژه وزارت بهداشت برای خصوصی سازی و واگذاری برخی فعالیت های خود به بخش خصوصی، نیازمند 
بازنگری و ویرایش شیوه ای است که در پیش گرفته است. اگر دولت برای رشد اقتصادی کشور، گسترش رفاه عمومی و 
اشتغال زایی به بخش خصوصی چشم دوخته است، باید بداند از یک بخش خصوصی دست وپا بسته کاری بیش تر از این 

برنمی آید که دست وپا بزند و دست کم خودش را روی آب نگه دارد.
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کمبود تخت دیالیز یکی از مشکالت بیماران کلیوی 
بیماران  انتظار  این مشکل سبب  است.  در کشور 
در نوبت های طوالنی برای تخت های خالی دیالیز 
می شود. وزیر بهداشت از راه اندازی دوهزار تخت 
دیالیز در کشور با مشارکت بخش خصوصی و با تعرفه 

دولتی خبر داد.   
بزرگ  ترین مرکز همودیالیز و پیوند اعضای کشور و 
خاورمیانه با ۱۲۲ تخت، در روز بیست وششم مهر 
امسال با حضور وزیر بهداشت در بیمارستان امام 
رضا )ع( تبریز افتتاح شد. دکتر سیدحسن هاشمی، 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در 
»مشکالت  گفت:  مرکز  این  از  بهره برداری  آیین 
البته  دارد.  وجود  کشور  دیالیز  حوزه  در  زیادی 
پیش بینی  است.  راه  در  نیز  زیادی  گشایش های 
با  دیالیز  تخت  هزار  دو  آینده  یک سال  تا  می شود 
مشارکت بخش خصوصی و با تعرفه دولتی در کشور 

راه اندازی شود.«  
در کشور خدمات  نفر  ۲۵ هزار  او حدود  گفته  به 
دیالیز دریافت می کنند که نیمی از آن ها نیازمند 
پیوند کلیه هستند: »مشکل پیوند کلیه می تواند 
با اهدای عضو از سوی بستگان بیمار حل شود. 
دارند  قرار  سال   ۴۵ تا   ۲۰ سنین  در  که  افرادی 
می توانند این عضو از بدن خود را اهدا کنند. در 
این  به کاهش مشکالت  چنین شرایطی می توان 

حوزه امیدوار بود.«  
وزیر بهداشت مهارت و تجربه متخصصان کشور را 
در پیوند کلیه بسیار مناسب ارزیابی کرد. او گفت: 
»اکنون توانایی پیوند دو هزار و ۵۰۰ پیوند کلیه در 

سال وجود دارد.«

ارتقــای شاخص هــای سالمت کــودکــان و 
نوزادان 

پایدار،  توسعه  به  رسیدن  برای  کشور  هر  سرمایه 
نیروی  به  تبدیل  آینده  در  که  هستند  کودکانی 
انسانی کارآمد می شوند بنابراین رویکرد به سالمتی 
اصلی  اولویت های  از  یکی  و  مهم  بسیار  کودکان، 
است.  پیشرفته  کشورهای  به ویژه  دنیا  کشورهای 
بیست وهشتمین  در  هم چنین  هاشمی  دکتر 
و  ایران  کودکان  بیماری های  بین المللی  همایش 
چهاردهمین همایش پرستاری کودکان که در روز 
بیست ونهم مهرماه در مرکز طبی کودکان برگزار شد 
گفت: »در اوایل انقالب ۲۵۰ هزار مرگ ومیر کودکان 
کمتر از ۵ سال در کشور وجود داشت. اکنون این 
تعداد به حدود یک درصد در مقایسه با اوایل انقالب 
کاهش پیدا کرده است اما باز هم زیاد است. کاهش 
مرگ ومیر کودکان بسیار مهم است و باید تمهیدات 
بهداشتی و درمانی الزم برای ارتقای شاخص های 

سالمتی آن ها انجام شود.« 
به گفته وزیر بهداشت، در سال ۹۲ مرگ کودکان 
کمتر از یک سال به ازای هر هزار تولد زنده، ۱۵ 
آمار مورد قبول سازمان جهانی  این  بود که  مورد 
بهداشت بود. این شاخص سال گذشته به ۱۳. ۸ 
رسید. عالوه بر این سامانه ثبت مرگ ومیر کودکان 
در کشور هم تغییر یافت. یعنی از ۲۸ هفته به ۲۳ 
هفته رسید: »در چنین شرایطی مرگ ومیر کودکان 
کمتر از یک سال به ازای هر هزار تولد زنده کمتر از 
۱۳. ۸ خواهد شد. هم چنین در سال ۹۲ مرگ و میر 
کودکان کمتر از ۵ سال، هفده در هزار بود که این 
اما  بود  جهانی  بهداشت  سازمان  تأیید  مورد  نیز 

۶ در هزار نفر  امروز این شاخص به کمتر از ۱۵. 
کاهش پیدا کرده است.« 

شکل  روستا ها  در  بهداشت  شبکه   ۵۳ سال  از 
گرفت. پس از انقالب اسالمی نیز توسعه یافت اما 
این شبکه در   همان روستا ها متوقف شد. پس از آن 
وزارت بهداشت در دولت یازدهم تصمیم بر گسترش 
این شبکه در شهر ها گرفت: »تاکنون استان های 
خراسان های رضوی، جنوبی، شمالی، آذربایجان 
قرار  بهداشت  شبکه  پوشش  زیر  قم  و  یزد  شرقی، 
یک  نفر،  هزار   ۳ هر  ازای  به  یعنی  است.  گرفته 
مراقب سالمت همانند بهورزان در روستا ها به مردم 
خدمات ارایه می دهد. هم چنین به ازای هر ۱۲ هزار 
و ۵۰۰ نفر، یک پایگاه سالمت و به ازای هر ۳ پایگاه 
سالمت، یک مرکز جامع خدمات سالمت در شهر ها 
راه اندازی شده است. که در آن ها مراقبان سالمت، 
پزشک عمومی  تغذیه،  روان،  کار شناسان سالمت 
برای  این  بر  عالوه  دارند.  حضور  دندان پزشک  و 
اجرای نظام ارجاع، حدود ۶ هزار و ۵۰۰ مطب در 
قالب کلینیک های ویژه در ۲۷۰ شهر کشور در حال 

ساخت است.« 
دکتر هاشمی از راه اندازی ۷۰۰ تخت NICU جدید 
تخت های  سوم  یک  معادل  که  داد  خبر  کشور  در 
موجود، است. او افزایش این تخت ها را در کاهش 
مرگ نوزادان مؤثر دانست: »در سال گذشته، تعداد 
موالید ۶۰ هزار مورد افزایش و تعداد مرگ و میر ۷۲ 
هزار مورد کاهش یافت. این نشان دهنده موفقیت 
نظام سالمت است چون سالمت به عنوان اولویت در 

دستور کار دولت قرار گرفته است.«

ذخیره خونی کشور افزایش یافته است
سازمان  برنامه ریزی  با  کشور  خونی  ذخیره  میزان 
انتقال خون، از 1.2 روز در سه سال گذشته به هفت روز 
افزایش پیدا کرده است. دکتر هاشمی وزیر بهداشت 
در حاشیه بازدید از فعالیت پایگاه انتقال خون در روز 
عاشورای حسینی با اعالم این خبر،گفت: »میزان 
شگفت انگیز  انتقال خون  سازمان  به  مردم  مراجعه 
است. برنامه نذر اهدای خون که با ابتکار سازمان 
انتقال خون شکل گرفته، مورد استقبال مردم قرار 
گرفته است.«  او افزود: »با توجه به اقدامات سازمان 
سال  هر  سازمان  این  استانداردهای  انتقال خون، 
بهداشت جهانی  استانداردهای سازمان  با  مطابق 

ارتقا پیدا می کند.« 
http://www.behdasht.gov.ir

دوهزار تخت دیالیز در کشور راه اندازی می شود
وزیر بهداشت در آیین بهره برداری از بزرگ ترین مرکز همودیالیز کشور و خاورمیانه 
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سند ۱۲ تفاهم نامه همکاری میان دو کشور ایران و 
روسیه در زمینه های تحقیق و پژوهش، ثبت روسی 
داروهای ساخت ایران، تولید مشترک و عرضه داروی 
ایرانی در روسیه، واکسن، بازاریابی برای صادرات به 
کشورهای دیگر، تجهیزات و فناوری پیشرفته مرتبط 
با صنایع پزشکی از جمله امور تشخیصی و درمانی 
و تبادل تجربیات به امضا رسید. هم چنین در این 
ایرانی  داروی  اولیه  ماده  تولید  خط  روزه  دو  سفر 
شهر  در  بیماری  ام اس  درمان  برای  فینگولیمود 

سن پترزبورگ روسیه راه اندازی شد. 
در  هیأت  یک  رأس  در  هاشمی  سیدحسن  دکتر 
روسیه  به  سفری  مهرماه  هشتم  و  هفتم  روزهای 
بهداشت  وزیر  با  مالقات  اینکه  بیان  با  او  داشت. 
روسیه و امضای اسناد همکاری متعدد با این کشور 
افتتاح  به  است،  سفر  این  برنامه های  مهم ترین  از 
خط تولید ماده اولیه داروی ایرانی فینگولیمود برای 
درمان بیماری  ام اس اشاره کرد. او گفت: »دو کشور 
ایران و روسیه، ظرفیت های مناسبی برای همکاری 

سند 12 تفاهم همکاری میان ایران و روسیه به امضا رسید 
باحضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در روسیه 

دارند. روسی ها به افزایش سطح فناوری در ایران 
نیز  کشورمان  خصوصی  بخش  هستند.  عالقمند 
زیادی  تمایل  اوراسیا  منطقه  در  بازار  توسعه  برای 

دارد.« 
دکتر هاشمی از دارو، واکسن و تجهیزات پزشکی 
به عنوان حوزه های افزایش همکاری دو کشور یاد 
کرد و گفت: »در آینده شاهد همکاری های بیشتری 
در حوزه تجهیزات پزشکی پیشرفته، لیرزی و دیگر 

تجهیزات پزشکی بین دو کشور خواهیم بود.« 
به گفته وزیر بهداشت تسهیالتی برای ثبت داروهای 

ساخت ایران در روسیه با هدف ایجاد امکان تولید 
مشترک و صادرات از جمله به کشورهای اوراسیایی 
فراهم می شود: »این کشور که ۸۰ درصد نیازهای 
دارویی خود را از خارج وارد می کند، عرصه مناسبی 
برای همکاری در این زمینه است. ارزش هزینه ای 
بازار دارو و تجهیزات پزشکی در روسیه ساالنه ۲۴ 
میلیارد دالر است. این موضوع فرصت های فراوانی 

را ایجاد می کند.« 
تعداد  ایران  در  این که  به  اشاره  با  بهداشت  وزیر 
زیادی مراکز رشد، پارک های علم و فناوری، مراکز 
وجود  ایران  دانش بنیان  شرکت های  و  تحقیقاتی 
تجربیات  از  می توانند  مراکز  »این  گفت:  دارند، 
علمی روسیه بهره مند شوند. همکاری های مشترک 
شکوفایی  باعث  می تواند  علمی  قطب  دو  میان 
دارد.  وجود  کشور  دو  در  که  شود  استعدادهایی 
این همکاری از نظر اقتصادی نیز کمک زیادی به 

پیشرفت کشور ها خواهد کرد.«
irna.ir

دولت تا پایان برنامه ششم 
بدهی خود به سازمان تأمین 

اجتماعی راپرداخت کند

 در کمیسیون تلفیق مجلس 
تصویب شد 

اجتماعی  تأمین  سازمان  به  دولت  بدهکاری 
اعتراضات پی در پی مسؤوالن این سازمان را به دنبال 
داشته است. از همین رو کمیسیون تلفیق مجلس 

شورای اسالمی مصوبه ای را دراین حوزه ابالغ کرد.
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی در جلسه ای 
که در روز بیست و هفتم مهر ماه برگزار شد تصویب کرد 
دولت باید تا پایان برنامه ششم توسعه، بدهی های 
خود به سازمان تأمین اجتماعی را به صفر برساند. 
تلفیق  کمیسیون  سخنگوی  محمدخدابخشی 
این  در  تلفیق  کمیسیون  »اعضای  گفت:  مجلس 
مصوبه، دولت را موظف کردند حداقل ۱۰ درصد از 
بدهی هایش را به سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت 

کند.« 

ایجاد  تلفیق در مصوبه دیگری  اعضای کمیسیون 
تعهد جدید برای سازمان تامین اجتماعی را ممنوع 
کردند: »بر اساس مصوبه کمیسیون اگر قرار است 
باید  کند  ایجاد  تعهدی  اجتماعی  تأمین  سازمان 
اعتبارش در قانون بودجه   همان سال پیش بینی شود. 
هم چنین بر اساس مصوبه دیگر این کمیسیون، دولت 

مکلف است اقداماتی را برای افزایش رتبه ایران در 
آسان شدن کسب وکار، رقابت پذیری جهانی و حقوق 
مالکیت انجام دهد. به گونه ای که تا پایان سال چهارم 
برنامه ششم توسعه، ایران در کشورهای حوزه سند 

چشم انداز به رتبه سوم دست پیدا کند.« 
IRNA.IR
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شیوه نامه کاربری و نگهداشت 1۰ دستگاه ابالغ می شود

ثبت کاالهای پزشکی پرتوزا 
در پرونده های ترخیص 

ضروری است 

مدیرکل نظارت و ارزیابی تجهیزات و 
ملزومات پزشکی اعالم کرد؛ 

رییس اداره مهندسی و نگهداری اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی

تجهیزات پزشکی از اول دی ماه شناسه گذاری می شود 
مدیر کل نظارت بر تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذاودارو 

ملزومات  و  تجهیزات  ارزیابی  و  نظارت  مدیرکل 
پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
در  اتمی  انرژی  با  مرتبط  کاالی  ثبت  ضرورت  از 

پرونده های ترخیص پزشکی خبر داد. 
و  نظارت  مدیرکل  بیگلر،  محمود  دکتر 
روز  در  پزشکی  ملزومات  و  تجهیزات  ارزیابی 
به  خطاب  اطالعیه ای  در  امسال  مهر  نوزدهم 
مدیران عامل و مسؤوالن فنی تمام شرکت های 
پزشکی  تجهیزات  وارد کننده  و  تولید کننده 
اطالعیه  این  »براساس  کرد:  اعالم  پرتوزا 
تولیدکننده  و  واردکننده  شرکت های  تمام 
اتمی  انرژی  سازمان  از  که  پرتوزا  تجهیزات 
ثبت  هنگام  باید  می کنند،  دریافت  مجوز 
این  اینترنتی  سامانه  در  خود  ترخیص  مجوز 
اداره کل، نام کاالی خود در انرژی اتمی را در 

کنند.«  انتخاب  مربوط  بخش 
گزارش  ارسال  برای  پزشکی  کاالهای  این  ثبت 
انرژی  سازمان  به  اداره کل  این  سوی  از  خروجی 
اتمی، انجام می شود. دکتر بیگلر تأکید کرده است 
که در صورت خودداری شرکت ها از درج اطالعات 
خود  عهده  بر  آن  تبعات  پرتوزا،  پزشکی  کاالهای 

شرکت خواهد بود. 
مدیران عامل و مسؤوالن فنی شرکت ها برای دریافت 
اطالعات بیشتر باید به سامانه اینترنتی این اداره کل 

به نشانی imed. ir مراجعه کنند.

رییس اداره مهندسی و نگهداری اداره کل تجهیزات و 
ملزومات پزشکی سازمان غذاودارو از ابالغ شیوه نامه 
کاربری و نگهداشت ۱۰ دستگاه به مراکز درمانی خبر 
دستگاه های  نگهداشت  و  کاربری  شیوه نامه  داد. 
الکتروکو تر، ماشین بیهوشی، ونتیالتور، اتوکالو، امحا 
زباله، الکتروشوک، اکسیژن ساز و رادیولوژی به زودی 

از سوی اداره مهندسی و نگهداری اداره کل تجهیزات 
و ملزومات پزشکی ابالغ می شود. 

این باره  در  اداره  این  رییس  عظیم زاده  مهندس 
ابالغ  کتابچه  صورت  به  شیوه نامه  »این  گفت: 

خواهد تا در مراکز درمانی ماندگار شود.« 
و  بهتر  نگهداری  برای  شیوه نامه  این  او  گفته  به 

پزشکی  ملزومات  و  تجهیزات  بر  نظارت  مدیرکل 
شناسه گذاری  طرح  آغاز  از  غذاودارو  سازمان 

محصوالت پزشکی خبر داد. 
بر  نظارت  و  مدیریت  ملی  سامانه  که  است  مدتی 
کاالهای پزشکی )TTAC( برای ثبت کاال و اطمینان 
از اصالت کاالهای مورد استفاده در مراکز درمانی 
راه اندازی شده است. دکتر محمود بیگلر، مدیرکل 
سازمان  پزشکی  ملزومات  و  تجهیزات  بر  نظارت 
غذاودارو که پیش از این اعالم کرده بود شرکت های 
موظف  پزشکی  تجهیزات  تولیدکننده  و  واردکننده 
به ثبت نام در این سامانه هستند، گفت: »فاز اول 
طرح شناسه گذاری و برچسب اصالت برای برخی 
از تجهیزات و ملزومات پزشکی از تاریخ یکم دی ماه 

امسال قابل اجرا است.« 
به گفته او یکی از راه های جلوگیری از ورود محصوالت 
قاچاق و تقلبی کاالهای مشهور به سالمت به سطح 
پشتوانه  به  که  اصالت است  عرضه، شناسه گذاری، 
سامانه تی تی ای سی  )TTAC(می تواند منشا خدمات 

مفیدی در حوزه نظارتی فراورده های سالمت باشد.

تقویت و افزایش کیفیت تجهیزات پزشکی 
تولید داخل با محدودیت واردات 

ملزومات  و  تجهیزات  بر  نظارت  مدیرکل  گفته  به 
پزشکی سازمان غذاودارو واردات کاالهای خارجی 
که تولید کنندگان ایرانی توانایی تولیدش را دارند، تا 
سقف۱۰ درصد محدود شده است. این اقدام برای 
ایجاد رقابت بوده است تا به این صورت تولیدکننده 
داخلی ناچار به تقویت و جلوگیری از کاهش کیفیت 
تولیدش شود. او با انتقاد از استفاده نکردن کامل از 

مناسب تر از دستگاه ها به مراکز کمک می کند: »این 
شیوه نامه به تمام مراکز درمانی خصوصی و دولتی 
ابالغ می شود. هم چنین شاخص های نگهداری و 
اصول نگهداری دستگاه ها در این دستورالعمل به 

صورت کامل بیان شده است.« 

Ifdona.ir

ظرفیت تقویت و افزایش کیفیت تجهیزات پزشکی 
فضای  ایجاد  و  واردات  محدودیت  با  داخل  تولید 
رقابتی تولید، درباره حمایت از تولید کننده داخلی 
گفت: »متأسفانه تولیدکننده، سرمایه خود را صرف 
مسیری می کند که هنگام تجاری سازی تولیدات با 

بازار اشباع شده روبه رو می شود.« 
دکتر بیگلر درباره تولیدات پیشرفته که بیشتر وارداتی 
هستند با بیان این که دلیلی برای تولید همه قطعات در 
کشور وجود ندارد، گفت: »تعداد زیادی از شرکت های 
خارجی قطعات دستگاه ها را در کشورهای مختلف 
سرهم  را  نهایی  محصول  شرکت  یک  و  می سازند 
می کند. در مورد این گونه محصوالت باید قطعه سازی 
کنیم و این قطعات را به کشورهای مختلف بفروشیم. 
از سوی دیگر می توان به تهیه قطعه ها از کشورهای 

مختلف و مونتاژ نهایی آن دستگاه فکر کرد.« 
پیش از این میزان ارزبری ساالنه هر فراورده از سوی 
اداره کل تجهیزات پزشکی، مشخص و اولویت ها و 
مقدار سرمایه گذاری برای تولید هر فراورده نیز اعالم 
شده است. از همین رو دکتر بیگلر به تولید کنندگان 
توصیه کرد به اولویت های طرح شده از سوی این اداره 

کل توجه و سپس برای تولید اقدام کنند.
http://ifdona.ir
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توسعه و تجهیز پایگاه های امدادی با مشکل مواجه است
رییس جمعیت هالل احمر 

جمعیت هالل احمر با یک تأخیر ۱۸ ماهه در پرداخت 
بودجه این نهاد امدادی مواجه شده است. رییس این نهاد 
از مشکالتشان در چنین شرایطی برای توسعه و تجهیز 
پایگاه های امدادی کشور خبر داد.  مراسم رونمایی از ۶ 
فروند بالگرد امداد و نجات در روز هفدهم مهرماه برگزار شد. 
امیر محسن ضیایی رییس جمعیت هالل احمر در جمع 
گفت:  هالل احمر  جمعیت  بودجه  درباره  خبرنگاران 
»بودجه هالل احمر به داستانی کهنه تبدیل شده است. 
از یک سال ونیم گذشته بخش مهمی از اعتبارات مان را 
دریافت نکرده ایم. با فداکاری های مجموعه جمعیت 

هالل احمر نگذاشته ایم از توان عملیاتی مجموعه کاسته 
شود اما با وضعیت کنونی نمی توانیم به توسعه پایگاه های 
امدادی بپردازیم.«  به گفته او مذاکراتی در این زمینه 
با سازمان برنامه و بودجه انجام شده است تا نوع 
بودجه جمعیت هالل احمر از ردیف فرعی به اصلی 
انتقال یابد: »در مجموع بخشی از بودجه جمعیت 
می شود  تأمین  اختصاصی  منابع  از  هالل احمر 
استمرار  را  هالل احمر  در  فعالیت  نیز  همین  که 

می بخشد.«
IRNA.IR

معاون درمان وزیر بهداشت از توزیع دو هزار نیروی 
متخصص در ۲۷ رشته تخصصی در آبان ماه امسال 
 ۵۸۰ در  متخصصان  این  اساس  براین  داد.  خبر 
بیمارستان و ۳۷۸ شهر کشور حضور پیدا خواهند 
کرد. از آنجا که هدف اصلی طرح تحول سالمت، ارایه 
خدمات در مناطق کم برخوردار است، از تعداد دو 
هزار متخصص، تعداد یک هزار و ۶۰۰ نفر در مناطق 

محروم به خدمت رسانی می پردازند. 
برج  همایش های  مرکز  در  درمان  معاونان  اجالس 
میالد در روز بیست وهشتم مهرماه برگزار شد. دکتر 
محمدآقاجانی، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی در حاشیه این اجالس گفت: »بیشترین 
به  مربوط  کشور  در  توزیع شده  متخصصان  تعداد 
رشته های داخلی، زنان و زایمان، بزرگساالن و کودکان  
است. توزیع دو هزار متخصص در کشور بخش قابل 
توجهی از نیاز ها را تامین می کند اما در برخی از رشته ها 
ارتوپدی  و  رادیولوژی  مغزواعصاب،  جراحی  مانند 
هم چنان با کمبود متخصص روبه رو هستیم. بنابراین الزم 
است تا برای توسعه آموزش عالی پزشکی در رشته های 
عمومی و برخی رشته های تخصصی برنامه ریزی شود.« 
به گفته او این تعداد پزشک متخصص به تناسب در 
کشور توزیع می شوند تا عدالت در خدمات به ویژه 
در مناطق محروم و کم برخوردار انجام شود: »توزیع 
متخصصان در کشور براساس درآمد است. زمانی که 
با کمبود شدید متخصص در برخی از رشته ها مواجه 
هستیم، یک متخصص باید کار چندین متخصص 

دو هزار پزشک متخصص در مناطق کم برخوردار توزیع می شوند
معاون درمان وزارت بهداشت خبر داد

انجام دهد. در برخی موارد یک متخصص، کل  را 
بیماران یک استان را پوشش می دهد. بنابراین ما به 

دنبال متناسب سازی درآمد و حجم کار هستیم.« 
دکتر آقاجانی با بیان اینکه برای ماندگاری پزشکان 
در مناطق مختلف در طرح تحول سالمت برنامه های 
از شهرهای  برخی  دارد، گفت: »در  ویژه ای وجود 
کوچک مانند ابوموسی که بیمارستان های حاکمیتی 
دارند و یا در شهرهای مرزی و دورافتاده، برای ماندگاری 
می شود.  پرداخت  ماندگاری  ثابت  حقوق  پزشکان 
در مناطق محرومی که تعداد بیماران کافی است، 
عملکردی  پرداخت  ثابت،  حقوق  پرداخت  به جای 
انجام می شود. درآمد پزشکان و متخصصان در مناطق 

محروم با مناطق برخوردار متفاوت است.« 

درمان  هزینه های  از  درصد   85 تأمین 
ناباروری از سوی وزارت بهداشت 

سیاست های جمعیتی ابالغی از سوی مقام معظم 
رهبری یکی از مواردی است که وزارت بهداشت در 

راستای آن برنامه هایی را پیگیری می کند. 

مهم ترین  تشریح  به  بهداشت  وزارت  درمان  معاون 
پرداخت  راستا  این  در  بهداشت  وزارت  اقدامات 
زایمان  هزار   ۲۲۵ و  میلیون  یک  »انجام  گفت:  و 
طبیعی رایگان در کشور، کاهش ۶.۵ درصدی مطلق 
آموزش های  پایه،  درصدی   ۱۱.۶ معادل  سزارین 
رایگان بارداری به ۳۶۰ مادر باردار، در دستور کار 
قرار گرفتن ساخت 1،800 واحد اختصاصی زایمان 
از ۷۰۰  بهره برداری  بیمارستان،  در ۳۶۶   )LDR(
واحد زایمان اختصاصی و زیر پوشش قرار گرفتن ۸۵ 
درصد از هزینه های درمان ناباروری از سوی وزارت 
بهداشت از اقداماتی بوده است که وزارت بهداشت 
در این راستا انجام داده است.«  به گفته او ساخت 
۱۷ مرکز جدید درمان ناباروری در کشور با تمرکز بر 
مانند استان های  این مراکز  فاقد  و  مناطق محروم 
کهکیلویه وبویراحمد، چهارمحال وبختیاری، هرمزگان، 
لرستان و سیستان وبلوچستان در دستور کار وزارت 
بهداشت قرار دارد: »تجهیز و توسعه ۲۴ مرکز درمان 
ناباروری موجود نیز یکی از مهم ترین برنامه های وزارت 
بهداشت است. عالوه بر مراکز دولتی درمان ناباروری، 
مراکز خصوصی با دانشگاه های علوم پزشکی کشور 
قرارداد بسته اند و به زوج های ناباور خدمات با کیفیتی 
ارایه می دهند. بنابراین زوج ها فقط ۱۵ درصد از تعرفه 
دولتی را در این مراکز پرداخت می کنند. هم چنین 
در  ناباروری،  درمان  خصوصی  مراکز  تشویق  برای 

ماه های آینده اجالسی برگزار خواهد شد.« 
http://www.behdasht.gov.ir
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رشته های تحصیلی مجاز مسؤوالن فنی شرکت ها 
برای  باید  متقاضیان  شد.  اعالم  فنی  کمیته  در 
آموزش در دوره های آموزشی در انجمن متخصصان 

تجهیزات پزشکی حضور پیدا کنند. 
کمیته فنی تجهیزات پزشکی در مصوبه ای که در 

روز سیزدهم مهرماه امسال منتشر شد رشته های 
فنی  مسؤوالن  برای  تأیید  مورد  و  مجاز  تحصیلی 
کرد.  اعالم  را  پزشکی  تجهیزات  شرکت های 
متخصصان  انجمن  این که  به  توجه  با  هم چنین 
دوره های  برگزارکننده  کشور  پزشکی  تجهیزات 

آموزش مسؤوالن فنی است، متقاضیان با توجه به 
و  نام مسؤول فنی  ثبت  برای  باید  رشته های مجاز 
شرکت در دوره های آموزشی به این انجمن مراجعه 

کنند.

Imed.ir

رشته های تحصیلی مجاز مسؤوالن فنی شرکت ها تصویب شد 

جدول شماره 1: رشته های مجاز برای دستگاه های پزشکی 

              رشته های تحصیلی مجاز                گروه کاالیی    ردیف 

1      
قلب و عروق، اطفال و نوزادان، ارولوژی 
و نفرولوژی،تنفسی و بیهوشی، جراحی 

عمومی، گوارش، مغز و اعصاب، 
اندوسکوپی و اندوسرجری

مهندسی پزشکی) تمام گرایش ها(،  مهندسی برق، پرتوپزشکی، مهندسی کامپیوتر، مهندسی صنایع، مهندسی 
مکاترونیک، پزشکی

مهندسی پزشکی، پرتوپزشکی، مهندسی صنایع، مهندسی مکاترونیک، پزشکی، مهندسی مکانیک، کارشناسی اتاق ارتوپدی      2
عمل، مهندسی شیمی، اعضای مصنوعی، ارتز پروتز

3     ENT ،مهندسی پزشکی، مهندسی برق، مهندسی پرتوپزشکی، مهندسی کامپیوتر، مهندسی صنایع، مهندسی مکاترونیک
پزشکی، شنوایی شناسی

تصویربرداری، رادیوتراپی    4
پزشکی هسته ای

مهندسی پزشکی، مهندسی پرتوپزشکی، مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، مهندسی صنایع، مهندسی مکاترونیک،  
پزشکی، پرتودرمانی، فیزیک پزشکی، فیزیک مهندسی، رادیولوژی

مهندسی پزشکی، مهندسی پرتوپزشکی، مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، مهندسی صنایع، مهندسی مکاترونیک، پوست و مو، زیبایی، ترمیمی     5
پزشکی، مهندسی اپتیک و لیزر

مهندسی پزشکی، مهندسی پرتوپزشکی، مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، مهندسی صنایع، مهندسی مکاترونیک،  چشم    6
پزشکی، بینایی سنجی، مهندسی الکترواپتیک، مهندسی اپتیک و لیزر

مهندسی پزشکی، مهندسی پرتوپزشکی، مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، مهندسی صنایع، مهندسی مکاترونیک،  فیزیوتراپی و توانبخشی     7
پزشکی، مهندسی ورزش، مهندسی رباتیک، کاردرمانی، فیزیوتراپی

مهندسی پزشکی، مهندسی پرتوپزشکی، مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، مهندسی صنایع، مهندسی مکاترونیک،  زنان، زایمان و نازایی     8
پزشکی، کارشناس اتاق عمل، کارشناسی هوشبری، پرستاری، مامایی

9    
بیمارستانی، ساکشن، چراغ سیالکتیک
تخت اتاق عمل، دستگاه تصویه هوا

امحا زباله، اکسیژن ساز، فلومتر اکسیژن، 
کنسول باالی تخت

مهندسی پزشکی، مهندسی پرتوپزشکی، مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، مهندسی صنایع، مهندسی مکاترونیک،  
پزشکی، پرستاری، مدیریت پسماند

مهندسی پزشکی، مهندسی پرتوپزشکی، مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، مهندسی صنایع، مهندسی مکاترونیک،  دندان پزشکی     10
پزشکی، دندان پزشکی

مراقبت خانگی   11 
عمومی

مهندسی پزشکی، مهندسی پرتو پزشکی، مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، مهندسی صنایع، مهندسی مکاترونیک،  
پزشکی، کارشناسی اتاق عمل، کارشناسی هوشبری، پرستاری، فیزیک

مهندسی پزشکی، مهندسی پرتوپزشکی، مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، مهندسی صنایع، مهندسی مکاترونیک،  لیزر   12 
پزشکی، فیزیک، فیزیک مهندسی، فیزیک پزشکی، مهندسی اپتیک و لیزر
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جدول شماره 2: رشته های مجاز برای ملزومات پزشکی مصرفی 

جدول شماره 3: رشته های مجاز تمام شرکت های آزمایشگاهی

جدول شماره 4: رشته های مجاز تمام شرکت های آزمایشگاهی)دستگاه های آزمایشگاهی( 

   رشته های تحصیلی مجاز    گروه کاال ردیف 

مهندسی پزشکی، مهندسی برق، مهندسی پرتوپزشکی، مهندسی شیمی، مهندسی مواد،پزشکی، پرستاری، کارشناسی اتاق عمل، مصرفی های سطح 11
شیمی، زیست شناسی، هوشبری، مامایی

مهندسی پزشکی، مهندسی برق، مهندسی پرتوپزشکی مهندسی مواد، پزشکی، پرستاری، کارشناسی اتاق عمل، شیمی، زیست شناسی، فیزیکمصرفی سطح 22

رشته های ردیف 1 جدول به همراه اعضای مصنوعی، ارتز پروتزارتوپدی3

رشته های ردیف 1 جدول به همراه بینایی سنجیچشمی4

رشته های ردیف 1 جدول به همراه دندان پزشکیدندان پزشکی5

رشته های ردیف 1 جدول به همراه پرتوشناسی، پرتودرمانی و مهندسی پرتوپزشکیتصویربرداری6

7ENTرشته های ردیف 1 جدول به همراه شنوایی شناسی

رشته های ردیف 1 جدول به همراه کاردرمانی و فیزیوتراپیتوان بخشی، فیزیوتراپی8

شرکت های واردکننده کیت ها و فرآورده  هاشرکت های تولیدکننده کیت ها و فرآورده  ها

متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی1متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی 1

متخصص علوم آزمایشگاهی2متخصص علوم آزمایشگاهی2

دکترای علوم آزمایشگاهی3دکترای علوم آزمایشگاهی3

دکترای پزشکی4دکترای پزشکی4

داروسازی5داروسازی5

6
دکترای تک رشته ای یا کارشناسی ارشد در یکی از رشته های بیوشیمی، 
خون شناسی، ایمونولوژی، میکروب شناسی، باکتری شناسی، انگل شناسی، 
ویروس شناسی، قارچ شناسی، ژنتیک، بیوتکنولوژی،  سم شناسی و شیمی

دام پزشکی6

دندان پزشکی7 

8
دکترای تک رشته ای یا کارشناسی ارشد در یکی از رشته های بیوشیمی، 
خون شناسی، ایمونولوژی، میکروب شناسی، باکتری شناسی، انگل شناسی، 
ویروس شناسی، قارچ شناسی، ژنتیک، بیوتکنولوژی، سم شناسی و شیمی

کارشناس در رشته های علوم آزمایشگاهی، سلولی ملکولی، میکروبیولوژی، شیمی9

      شرکت های واردکننده تجهیزات آزمایشگاهی      شرکت های تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی

مهندسی پزشکی، مواد، الکترونیک، صنایع، مکانیک1مهندسی پزشکی، مواد، الکترونیک، صنایع، مکانیک1   

متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی2متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی2

متخصص علوم آزمایشگاهی3متخصص علوم آزمایشگاهی3

دکترای علوم آزمایشگاهی4دکترای علوم آزمایشگاهی4

دکترای پزشکی5دکترای پزشکی5

داروسازی6دارو سازی6

دندان پزشکی7

دکترای تک رشته ای یا کارشناسی ارشد در یکی از رشته های بیوشیمی، 8
خون شناسی، ایمونولوژی، میکروب شناسی، باکتری شناسی
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در  بزرگ  تحولی  آستانه  در  پزشکی  و حرفه  دانش 
در  تحقیق  نتیجه  تحول  این  است.  آینده  دهه  دو 
پژوهش ها در علم پزشکی و دیگر علم ها در 30 سال 
وزارت  فناوری  و  تحقیقات  معاون  است.  گذشته 
فناوری  و  علم  تولید  کیفی  و  کمی  رشد  بهداشت 
در حوزه بهداشت و درمان در کشور را باورنکردنی 
خواند. او ایجاد زیرساخت های بزرگ پژوهشی برای 
افزایش کمیت و کیفیت پژوهش حوزه پزشکی در 
ایران را برای پیشرفت در این حوزه ضروری دانست. 
تحقیقات  معاونان  و  رییسان  نشست  نخستین 
دانشگاه های  آمایش   ۶ منطقه  کالن  فناوری  و 
افزایش  و  توسعه  راستای  در  کشور  علوم پزشکی 
جایگاه تحقیقات و فناوری، در زنجان برگزار شد. 
دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزات 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور در این 
نشست به رشد کمی و کیفی تولید علم و فناوری 
کشور در حوزه بهداشت و درمان اشاره کرد و گفت: 
»جمهوری اسالمی ایران  باید در افق سند چشم انداز 
۱۴۰۴ در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، علمی و 
فرهنگی رتبه اول منطقه را دریافت کند. ایران در 
سال ۲۰۱۵میالدی با انتشار 4،532 مقاله در بانک 
اطالعاتی اسکوپوس )scopus(رتبه ۱۶ جهانی و 

اول منطقه را دریافت کرد.«  
به گفته او  وزارت بهداشت برای افزایش شاخص های 
کمی و کیفی پژوهش و فناوری، اقدام به تغییر نظام 
ارزشیابی مراکز تحقیقاتی و تطبیق آن با شاخص های 
بین المللی کرده است. هم چنین توجه به انتشار در 
مجالت معتبر علمی و بین المللی سازی پژوهشی 
را مد نظر قرار داده است: »حدود ۳۲ درصد کل 
مقاالت کشور را مقاالت علوم پزشکی کشور تشکیل 
۱۲درصد  تنها  که  است  درحالی  این  می دهند. 
بهداشت  وزارت  اختیار  در  پژوهشی کشور  بودجه 
است و تنها ۱۸درصد عضو هیات علمی کشور در 

این وزارت خانه مشغول به کار هستند.«   
در  بهداشت،  وزارت  فناوری  و  تحقیقات  معاون 
به  بهداشت،  وزارت  برنامه های  و  اقدامات  تشریح 
برنامه دستیار پژوهش و پزشک محقق برای حفظ 
نیروی انسانی جوان دانشمند اشاره کرد و گفت: 
از مهاجرت  به نفس  اعتماد  ایجاد روحیه  با  »باید 
ما،  مشکالت  از  یکی  شود.  جلوگیری  جوانان 
جذب  به  قادر  که  هستند  جوان  فارغ التحصیالن 
نیازدارند که روزمه  در مراکز علمی نیستند. آن ها 
بهداشت  وزارت  با حمایت  باشند.  قویتری داشته 

ایجاد زیرساخت های بزرگ 
پژوهشی در حوزه پزشکی 

ضروری است 

معاون تحقیقات و فناوری اعالم کرد 

فارغ التحصیالن جوان به صورت دوره های پسادکترا 
گروه، شتاب عملی  این  باجذب  جذب می شوند. 

مراکز تحقیقاتی بیشتر می شود.« 
به گفته دکتر ملک زاده دیگر برنامه وزارت بهداشت 
ایجاد زیرساخت های بزرگ پژوهشی برای افزایش 
»این  است:  ایران  در  پژوهشی  کیفیت  و  کمیت 
اقدام با راه اندازی ۱۰ آزمایشگاه جامع تحقیقاتی، 
مطالعات بزرگ هم گروهی در سراسر کشور و برنامه 
تأسیس  هم چنین  می شود.  انجام  بیماری ها  ثبت 
سال  در  علوم پزشکی  تحقیقات  توسعه  ملی  مرکز 
از طرح های  و بررسی و حمایت  و پذیرش   ۱۳۹۳
با  علوم پزشکی  محققان  از  کیفیت  با  پژوهشی 
تخصیص بودجه و اعتبار کافی اقدامی بسیار مؤثر 
کشور  علوم پزشکی  در  دانش  مرزهای  توسعه  در 

است. برنامه ریزی و تأمین بودجه و نیروی انسانی 
برای اجرای طرح های بسیار مهم و زیرساختی حوزه 
سالمت در ۳سال گذشته نیز از برنامه های وزارت 

بهداشت در این راستا بود.« 
او با تاکید بر حوزه فناوری، حمایت از تأسیس ۶۰۷ 
شرکت دانش بنیان در حوزه سالمت، تأسیس ۷۴ 
مرکز رشد مستقر در دانشگاه ها، تأسیس ۹ اتاق تمیز 
در دانشگاه های علوم پزشکی برای تولید محصوالت 
در  دارویی  ۳۴۰محصول  تولید  باال،  فناوری  با 
دانشگاه های  در  حاضر  دانش بنیان  شرکت های 
علوم پزشکی برای تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی، 
و  علمی  هیأت  اعضای  ارتقای  آیین نامه  تغییر 
اعضای  افزایش  در  فناوری  موضوع  لحاظ کردن 
هیأت علمی را نیز جزئی از اقدامات حوزه تحقیقات 
وزارت  اصلی  »اهداف  کرد:  بیان  بهداشت  وزارت 
بررسی عوامل  بهداشت شامل  بهداشت در حوزه 
راهکارهای  یافتن  غیرواگیر،  بیماری های  خطر 
افزایش  و  بیماری ها  این  با  مبارزه  برای  مناسب 
جمعیت  به سن  مفید  طول عمر  ۱۰سال  حداقل 
ایجاد  شامل  نیز  پژوهشی  اهداف  است.  کشور 
تبدیل  کشور،  در  بلندمدت  پژوهشی  زیرساخت 
رفع  برای  پژوهش هایی  به  سطحی  پژوهش های 
مشکالت کشور، افزایش کیفیت پژوهش در کشور، 
ایجاد ارتباط علمی با دانشگاه های داخل و خارج از 

کشور و انتقال دانش می شود.« 

http://www.behdasht.gov.ir
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در ادامه روند همکاری های بهداشتی و درمانی ایران و ارمنستان 

حمایت های جدید سازمان تأمین اجتماعی از شرکت های دانش بنیان 

اسقف اعظم ارامنه تهران با مدیران شرکت واران پرتو درمان دیدار کرد

بر اساس آیین نامه جدید معاونت فنی و درآمد سازمان 
ویژه ای  تسهیالت  و  حمایت ها  اجتماعی،  تأمین 
قراردادهای  حساب  مفاصا  ارایه  چگونگی  درباره 

شرکت های دانش بنیان اجرایی می شود. 
و  شرکت ها  امور  سرپرست  صاحبکار،  سیدمحمد 
مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست 
دانش بنیان  شرکت های  این که  بیان  با  جمهوری، 
در راستای اجرای بند »ه« ماده ۳ قانون حمایت از 
تجاری سازی  و  دانش بنیان  مؤسسات  و  شرکت ها 
نوآوری ها و اختراعات، می توانند از تسهیالت ذیل 
ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای 
بر  »بنا  گفت:  شوند،  برخوردار  کشور  مالی  نظام 
سازمان  درآمد  و  فنی  معاون  جدید  اداری  دستور 
تأمین اجتماعی، شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان 
درآمد  جدید   ۳/۱۴ بخش نامه  شرایط  دارای 
)موضوع قراردادهای فناوری اطالعات و ارتباطات( 

و بخش نامه ۹/۱۴ جدید درآمد )موضوع ماده ۴۰ 
از  می توانند  پذیر(،  رقابت  تولید  موانع  رفع  قانون 

مزایای این بخش نامه ها استفاده کنند.« 
به گفته او براساس بخش نامه ۹/۱۴ جدید درآمد، 
که  پیمان هایی  مورد  در  بیمه  حق  مطالبه  مبنای 
دارای کارگاه های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی 
مهندسی ثابت هستند و موضوع اجرای پیمان توسط 
افراد شاغل در   همان کارگاه انجام می شود، بر اساس 
از اعمال  فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و 
ضریب حق بیمه برای قرارداد پیمان معاف خواهند 
باید مفاصاحساب  شد: »سازمان تأمین اجتماعی 
این گونه پیمان ها را صادر کند. براساس این آیین نامه 
بایدکارگروهی مشترک با حضور نمایندگان معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان تأمین 
مربوط  مسایل  و  مشکالت  بررسی  برای  اجتماعی 
تأمین  بیمه  زمینه  در  بنیان  دانش  شرکت های  به 

اجتماعی تشکیل شود.« 
کل  اداره های  آیین نامه،  این  مفاد  به  توجه  با 
روشی  باید  اجتماعی  تأمین  سازمان  استان های 
تأمین  مقررات  مجموعه  آموزش  تا  کنند  تعیین 
انجام شود:  دانش بنیان  به شرکت های  اجتماعی 
شناسه  به  ابالغ شده  اداری  دستور  اساس  »بر 
قراردادهای  بیمه  حق  محاسبه   ،۷۳۴۲۸۸۶
اساس  بر  دانش بنیان،  مؤسسات  و  شرکت ها 
بخشنامه ۹/۱۴ یا بخشنامه ۳/۱۴ انجام می شود. 
تالش  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 
اجتماعی،  تأمین  سازمان  همکاری  با  می کند 
چگونگی محاسبه حق بیمه قراردادهای شرکت های 
دانش بنیان به شکلی باشد که حق بیمه قرارداد ها بر 
اساس بازرسی دفترهای قانونی انجام و از اعمال 

ضریب حق بیمه قرارداد ها معاف شوند.«
www.daneshbonyan.ir

شرکت واران پرتو درمان، نماینده انحصاری شرکت 
بیماران  درمان  سطح  ارتقای  هدف  با  واریان، 
درمان  مرکز  تنها  با  ارمنستان  کشور  در  سرطانی 
سرطان ایروان تفاهم نامه ای را امضا کرده است. در 
پی امضای این تفاهم نامه مدیران شرکت واران پرتو 
درمان با اسقف اعظم ارامنه تهران دیدار و گفت وگو 

کردند. 
ایجاد  تفاهم نامه  امضای  از  سال  یک  گذشت  با 
زمینه های همکاری های مشترک ایران با ارمنستان 
با  درمان  واران پرتو  شرکت  سالمت،  حوزه  در 
فانارجیای  بیمارستان  تجهیز  برای  سرمایه گذاری 
ایراوان، آغازگر روابط گسترده پزشکی و درمانی میان 
این دو کشور شد. براساس این تفاهم نامه شرکت 
واران پرتو درمان با سرمایه گذاری مشترک تعهد کرده 
است که این بیمارستان را به عنوان تنها مرکز درمان 
ایروان به دو دستگاه شتاب دهنده خطی  سرطان 

پرتودرمانی واریان مجهز کند.
سیبوه  اعظم  اسقف  همکاری ها  این  راستای  در 
با دکتر حجت  تهران  ارامنیان  سرکیسیان، خلیفه 
شرکت  مدیره  هیأت  رییس  و  مدیرعامل  پناهی 

واران پرتو درمان، دکتر محمد شهرامی عضور هیأت 
نظریان  آرا شاه  و  شرکت  این  مالی  مدیر  و  مدیره 
دیدار  »َالیک«  زبان  ارمنی  روزنامه  مدیرداخلی 
و گفت وگو کرد.  دکتر محمد حجت پناهی در این 
دیدار گفت: »پس از بررسی های انجام شده و با عقد 
قرارداد با رؤسای بیمارستان فانارجیای ایراوان تا 9 
ماه آینده نخستین دستگاه پیشرفته پرتودرمانی در 
این بیمارستان نصب و راه اندازی خواهد شد. این 

به  مبتال  بیماران  درمان  به  مؤثری  کمک  دستگاه 
سرطان در این کشور خواهد کرد.« 

خداپسندانه  کار  این  از  اعظم  اسقف  ادامه  در 
قدردانی و برای انجام هرگونه یاری در بهتر شدن 
زمینه های همکاری در این زمینه اعالم آمادگی کرد. 
دوستانه  روابط  خداپسندانه  اقدام  »این  گفت:  او 
مردم دو کشور جمهوری اسالمی ایران و جمهوری 

ارمنستان را مستحکم تر خواهد کرد.«
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تجهیزات  اداره کل  در  رتبه بندی  از  دورتازه ای   
پزشکی برای اجرا برنامه ریزی شده است. فرایند 

تازه رتبه بندی چه ویژگی هایی دارد؟
از  که  مجوزی  براساس  دارید  اطالع  که  همان طور 
 86 سال  در  کشور  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان 
دریافت شد، موضوع رتبه بندی با توجه به اهدافی 
شروع  اداره کل  در  بود،  شده  گرفته  نظر  در  که 
رتبه بندی  بحث  برای  ابتدا  از  که  هدف هایی  شد. 
شرکت ها  پس  ا زفروش  خدمات  ارتقای  داشتیم؛ 
عملکرد  ارزیابی  خرید،  مدیریت  درمانی،  مراکز  در 
تامین کنندگان، واردکنندگان و تولیدکنندگان تجهیزات 
پزشکی و ایجاد رقابت سالم میان شرکت ها در جهت 
افزایش کیفیت خدمات بوده که به دنبال این موضوع 
با توجه به اینکه هیچ ضابطه ای در خصوص رتبه بندی 
وجود نداشت، کمیته هایی از جمله کمیته کارشناسی 
، اطالع رسانی فناوری اطالعات در اداره کل تشکیل 
شد که این کمیته معیارهای رتبه بندی را با توجه به 

منابع داخلی و خارجی که وجود دارد، مشخص کرد.
مدیریت،  سازمان  رتبه بندی  پیشینه  مانند  منابعی 
انفورماتیک که خود  رتبه بندی شرکت های  پیشینه 
سازمان مدیریت انجام می دهد، مدل تعالی سازمانی 
بالدریج، مدل  مالکوم  ای اف کیو ام)EFQM(، مدل 
تعالی سازمانی دمینگ در این زمینه وجود دارد که 
در یک کمیته کارشناسی، فعالیت بسیار کارشناسی 
دقیقی در همان سال 86 انجام شد و دستورالعملی 

برای این کار طراحی شد.
از  مختلفی  مراحل  دستورالعمل،  این  اساس  بر   
مرحله  آخرین  و  شد  انجام  کل  اداره  در  رتبه بندی 
 1392 زمستان  در  بود  ششم  مرحله  که  رتبه بندی 
رتبه بندی  بعد  به   92 زمستان  از  گرفت.  انجام 
نداشتیم. امسال که می خواهیم کار رتبه بندی را از 
سر بگیریم، تغییراتی در معیارها و شیوه ارزیابی اتفاق 
افتاده در  اتفاق  افتاده است. مهم ترین تغییری که 
ارزیابی رضایتمندی مشتری است. ایرادی که قبال به 

رتبه بندی می گرفتند، این بود که ارزیابی رضایتمندی 
مشتری خیلی پررنگ نیست، یعنی صرفا خود شرکت 
را بر اساس شاخص ها ارزیابی می کنیم، اما این که 
مصرف کننده ما چه بازخوردی نسبت به آن شرکت 

دارد، لحاظ نمی شود.
 پس رضایتمندی مشتری پررنگ شده است؟

اتفاقی که در دور جدید افتاده این است که امتیاز 
رضایتمندی مشتری به 40 افزایش پیدا کرده است. 
 70 پس  ا زفروش  خدمات  شاخص  گذشته  دور  در 
انسانی 10 درصد،  نیروی  مالی 5 درصد،   ، درصد 
در  داشت.  امتیاز  درصد  مشتری  رضایتمندی   15
رویکرد تازه اداره کل،  معیار ما در خدمات پس  ا زفروش 
40 درصد، ارزیابی رضایتمندی مشتری 40 درصد، 
نیروی انسانی 5 درصد و معیارهای مالی 15 درصد 
گرفتن  شیوه  به  مشتری  رضایتمندی  است.  شده 

خدمات برمی گردد.
می شود ،  ارزیابی  چگونه  مشتری  رضایتمندی   
چون برخی شرکت ها می گویند ممکن است یک 
بیمارستانی به دالیلی ارزیابی درستی از خدمات 

شرکت ها در دسترس اداره کل نگذارند؟
درست است. بحث ارزیابی رضایتمندی مشتری به 
این روش است که وقتی شرکت درخواست رتبه ارائه 
درمانی  مرکز  کارتابل  به  رتبه  درخواست  می کند، 
دانشگاه می رود. دسترسی به سایت رتبه بندی در آن 

قسمتی که باید رضایتمندی مشتری را تکمیل کنند، 
ایجاد شده است. در دور پیش، رضایتمندی مشتری 

با 5 پرسش کلی ارزیابی می شد.
 در شیوه تازه ارزیابی، 17 پرسش داریم. فرض کنید 
می دهد  رتبه  درخواست  ولتیناتور  درباره  شرکتی 
قسمت  در  شرکت  درخواست  بگیرد،  رتبه  ما  از  که 
رضایتمندی مشتری دانشگاه ها و مراکز درمانی ایجاد 
می شود. دانشگاه ها نام کاربری و کلمه عبوری از ما 
دریافت کرده اند که می توانند وارد آن لینک شوند و به 

پرسش ها پاسخ دهند.
 ما 17 سوال طراحی کرده ایم که پاسخ دادن به این 
است  سخت  مقدار  یک  دانشگاه ها  برای  پرسش ها 
چون برای هرشرکت باید جداگانه به پرسش ها پاسخ 
تکمیل  باید  پرشنامه  زیادی  تعداد  بنابراین  بدهند، 
شود، ولی این موضوع  اطالع رسانی شده و تاکید 
شده دانشگاه ها حتما این کار را انجام دهند. نتیجه 
تمام پرسشنامه هایی که از سوی دانشگاه ها تکمیل 
امتیاز  درصد   40 تا  می شود  گرفته  میانگین  شده، 
رضایتمندی مشتری آن شرکت محاسبه شود. نکته ای 
که باید بگویم این است که سواالت از آن حالت کلی 
زمان  حداقل  رعایت  نمونه،  برای  است.  درآمده 
مراجعه شرکت به مرکز درمانی برای تعمیر دستگاه 
که اطالع رسانی شده که طبق ضابطه زمان مراجعه 
چقدر است؛ در تهران یک زمانی است، در خارج از 
تهران یک زمانی دیگر. این برای من دقیقا مشخص 
است که می دانم طبق چه زمانی آن مرکز باید برای 
رفع اشکال مراجعه کند. رعایت حداقل زمان در تعمیر 
دستگاه ها، تامین به موقع قطعه یدکی و لوازم مصرفی 
شرکت  زمانی  یک  دارد.  وجود  نظرسنجی  در   نیز 
به موقع برای تعمیر مراجعه می کند، ولی خدماتش 
شش ماه طول می کشد، از دانشگاه ها خواسته ایم در 
مورد این موضوع نظر بدهند. توانمندسازی نیروهای 
فنی شرکت در تعمیر و سرویس دستگاه ، برگزاری 
دستگاه،  نگهداری  و  کاربری  دوره ای  آموزش های 

مرحله هفتم رتبه بندی اجباری است
مهندس حسین عظیم زاده رییس اداره مهندسی و نگهداری

امتیاز رضایتمندی مشتری به 40 درصد افزایش یافته است
اداره کل تجهیزات پزشکی دور تازه ای از رتبه بندی شرکت ها را آغاز کرده است که فرایند آن با دوره پیشین رتبه بندی تفاوت کرده 
است. در فرایند جدید امتیاز رضایتمندی مشتری به 40 نمره افزایش داشته است. برای آگاهی درباره فرایند تازه رتبه بندی با 

مهندس حسین عظیم زاده مدیر اداره مهندسی و نگهداری اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی به گفت وگو نشستیم.
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ابالغی،  پس  ا زفروش  خدمات  تعرفه های  رعایت 
پاسخگویی مناسب به شکایات مراکز درمانی از موارد 

نظرسنجی هستند.
 انجام نگهداری پیشگیرانه و کالیبراسیون دوره ای و 
آزمون های پس از تعمیر، ارایه صورت حساب و گزارش 
تعمیر با شرح کامل طبق آن ضوابطی که ابالغ شده، 
ارایه  برای  استان  در  مقیم  نمایندگی  داشتن شعبه 
خدمات، حضور با هماهنگی واحد تجهیزات پزشکی 
مرکز و انجام تعمیرات حتی االمکان در ساعات حضور 
کاربر دستگاه و ارایه توسعه و نکات کاربری به مرکز 
درمانی، ضمانت تعمیرات و قطعات تعویضی، ارایه 
خدمات مناسب در دوره گارانتی، ارایه راهنمای سریع 
کاربری فارسی، فیلم آموزشی و چک لیست نگهداری 
که این ها طبق ضابطه ها به شرکت ها ابالغ شده و در 
نظرسنجی لحاظ شده است. تعامل مالی مناسب با 
مرکز درمانی، استفاده از تجهیزات اختصاصی تعمیر 
و کالیبراسیون معتبر، ارزیابی دوره ای رضایتمندی 
این  است.  این بخش  پرسش های  دیگر  از  مشتری 
پرسش ها توسط مرکز تکمیل می شود و در نهایت منجر 
به این می شود که یک امتیازی در حوزه رضایت مندی 

از خدمات برای شرکت ها مشخص شود.
 شرکت ها برای این که بخواهند رتبه بندی شوند، 
برای  بدهند؟  درخواست  و  بیایند  باید  خودشان 

درخواست رتبه بندی چه کاری باید انجام دهند؟
طبق اطالع رسانی هایی که انجام شده، شرکت ها باید 
به سامانه اداره کل مراجعه کنند و درخواست شان را 
نشانی  بــه  رتبـه بنـدی  سـامــانه    کنـــنــد.   ثبــت 
www.ranking.imed.ir برای این کار تعریف شده 
است.  اتفاق دیگری که افتاده این است که در دوره 
های پیش6 مرحله داشتیم، در هر مرحله بخشی از 
کاالها را برای رتبه بندی انتخاب می کردیم ولی پس از 
بازنگری که انجام شد، امسال بیشتر دستگاه هایی که 
در مراحل پیشین بودند با توجه به استقبال شرکت ها 
و بازخورد مراکز، در مرحله هفتم رتبه بندی آورده ایم. 
نکته مهم دیگر این قضیه این است که مرحله جدید 
رتبه بندی دیگر اختیاری نیست، بلکه اجباری است. 
با توجه به اهمیتی که بحث خرید در مراکز درمانی 
دارد، مرحله جدید را اجباری در نظر گرفتیم که همه 
شرکت های  دارای دستگاه های اعالم شده، حتما باید 

در رتبه بندی شرکت کنند.
 و ایــن رتبه بندی بیشتـــر شـــامل دستگاه هــای 
سرمایه ای است، درست است؟ اقالم مصرفی را در 

بر نمی گیرد؟ 

تاکید  که  است  این  ما  تاکید  است،  همین  دقیقا   
عمده رتبه بندی روی خدمات پس  ا زفروش و متوجه 
دستگاه هاست. ما در مرحله هفتم دستگاه هایی را 
در نظر گرفته ایم که در اولویت خرید مراکز درمانی و 
هیات امنای صرفه جویی ارزی است. در اطالع رسانی 
هم اعالم کردیم که اگر شرکت ها رتبه نداشته باشند، 
بعد از این در خریدهایی که دانشگاه ها و هیات امنا از 

آن ها انجام می شود، به مشکل برخواهند خورد.
 این رتبه بندی در تجارت و کار شرکت ها چه تاثیری 

دارد؟
شرکت های  رتبه های  که  وقتی  مدیریت  سازمان 
انفورماتیک را اعالم می کند 1 تا 6 رتبه اعالم می کند، 
نظر  در  رتبه  هر  برای  مشخص  معامله  سقف  یک 
می گیرد. مراکز اگر می خواهند خریدی انجام دهند، 
می گوید سقف معامله ای که می خواهند انجام دهند 
در هر معامله، چه اندازه است. در بحث مراکز درمانی 
هم همین است، یعنی اگر شرکتی رتبه یک گرفته، 
شرکتی بوده که توانایی مالی آن در بهترین وضعیت 
است، نیروی انسانی در بهترین وضعیت وجود دارد، 
نسبت به رقبا و شرکت های دیگر، رضایتمندی مشتری 
بیشتری داشته است و خدمات پس  ا زفروش  آن در 
بهترین وضعیت وجود دارد. این رتبه بندی در هنگام 
خرید و مناقصه ها لحاظ می شود و شرکت ها براساس 

رتبه اشان می توانند در مناقصه ها شرکت کنند.
یعنی یک ها می توانند در این معامالت با یک سقف 
فروش شرکت کنند. به شرکتی که رتبه 4 می گیرد 
نمی گوییم که حق ندارید کار کنید، ولی فروش آن 
هم محدود می شود و تا یک سقفی می تواند با مراکز 

فعالیت اقتصادی داشته باشد.
 و شرکت ها در چند رتبه، رتبه بندی می شوند؟ 

رتبه 1 تا 4 داریم. امتیازها از صفر تا صد لحاظ خواهد 
شد. امتیاز 86 تا 100 برای رتبه یک است ، 71 تا 85  
رتبه دو، 61 تا 70 برای رتبه سوم به 60 به پایین هم رتبه 

4 اختصاص می یابد.

  و 50 به پایین هم که اصال اجازه کار ندارد؟
از  که  شاخص هایی  به  توجه  با  می کنم  فکر  من   
شرکت ها داریم امتیاز 50 به پایین نخواهیم داشت، 
چون شرکتی که 50 به پایین است، یعنی رضایتمندی 
ندارند،  انسانی  نیروی  نمی دهد،  خدمات  ندارند، 
مشکالت فنی دارد و تصور ما این است که بعید است 
رتبه زیر 50 داشته باشیم. به هر صورت به امتیاز زیر 60 

رتبه 4 اختصاص می یابد.
 سقف معامالتی هم که اینها می توانند شرکت 

کنند، مشخص شده یا نه؟ 
فعاًل دستورالعمل خاصی در این زمینه ابالغ نشده است. 
  و به جز بحث معامالت، سودمندی دیگری هم 

برای شرکت ها خواهد داشت یا نه؟
شرکت هایی که رتبه خوب بگیرند افزون بر این که  در 
آن ها  برای  باشند،   موفق تر  فروش می توانند  بحث 
اعتبار هم به شمار می رود. یکی از دالیلی که شرکت ها 
کردند،  استقبال  خیلی  و  هستند  رتبه بندی  دنبال 
بحث اعتبار است و لوح ها و تندیس هایی  را که از ما 
یا دانشگاه ها و مراکز درمانی می گیرند، در جاهای 
مختلف اطالع رسانی و تبلیغات می کنند. به هر حال 
وقتی وزارت بهداشت یک رتبه خوبی را به شرکتی  

می دهد، برای آن شرکت اهمیت دارد.
 با توجه به این که بحث قاچاق و بحث اصالت کاالها 
این موضوع که خرید  رتبه بندی در  مطرح است، 
پایان برسد،  به  کاالی غیراصیل در مراکز درمانی 

چقدر تاثیر دارد؟
رتبه بندی راه را برای این کار هموار می کند و  مراکز 
درمانی  ترغیب می شوند از شرکت هایی خرید کنند 
که توانمندند، ولی این که شرکت حتما باید در شبکه 
توزیع ما باشد و کاالیش باید اصیل باشد، موضوعی 
جداگانه است که از سال 82  درضوابط توزیع وعرضه 
ابالغ شده مرکزی که می خواهد خرید کند حتما باید از 
فروشنده مجاز خرید کند، یعنی از شبکه توزیع قانونی 
بر طبق قانون خرید کند و کاالی بااصالت و کاالی 
مجوزدار بخرد. ولی رتبه بندی بیشتر کمک می کند که 
آن ها بتوانند از شرکت های توانمندتر و شرکت هایی که 
خوش نام ترند و امتیازهای بهتری دارند، خریدهایی 
انجام دهند که بعدها مشکل خدمات مواجه نشوند. 
وسیعی  حجم  می خواهند  دانشگاه ها  که  هنگامی 
خرید انجام دهند، باید خرید از یک شرکتی باشد که 
عیار خوبی داشته باشد، تا مدت زمان تعهد خدمات 
قبولی  قابل  پس ازفروش  خدمات  بتوانند  شرکت ها 

دریافت کنند. 

رویکرد تازه اداره کل،  معیار ما در 
خدمات پس  ا زفروش 40 درصد، ارزیابی 
رضایتمندی مشتری 40 درصد، نیروی 

انسانی 5 درصد و معیارهای مالی 15 درصد 
شده است. رضایتمندی مشتری به شیوه 

گرفتن خدمات برمی گردد
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اچ دی ُاسی تی  سیروس  چشم پزشکی  دستگاه 
مارستان  از سوی شرکت   )CIRRUS HD OCT(
در کارگاهی آموزشی در بیمارستان فوق تخصصی 
چشم پزشکی نگاه رونمایی شد. این دستگاه ساخت 
شرکت  که  است  آلمان   )ZEISS(زایس شرکت 

مارستان نمایندگی آن را در ایران به عهده دارد.
پیتر رولفز )Roelofs Peter( از آکادمی زایس آلمان 
که به ایران سفر کرده بود، در این کارگاه تخصصی به 

معرفی این دستگاه پیشرفته پرداخت.  
اچ دی ُاسی تی  سیروس  پزشکی  چشم  دستگاه 
حاصل تجربه گران بها و نوآوری مداوم شرکت زایس 
است. اسکنر بی مانندی در این دستگاه به کار رفته 
که، باعث می شود جزییات آناتومیک با کیفیتی باال 
و برای محدوده وسیعی از بیماران نمایش داده شود.

به  مجهز  که  دستگاه  این  رولفز،  پیتر  گفته  به 
با وضوح باال )HD( است،  تصویربرداری پیشرفته 
توانایی تهیه نقشه با وضوح باال از غشاء و فرآیندهای 
غشایی محدوده داخلی آی ا ل ام)  ILM( ، تهیه نقشه 
با وضوح باال از شبکیه رنگدانه اپیتلیال)RPE(، تهیه 
نقشه با وضوح باال از ضخامت شبکیه، تهیه نقشه های 
مرتبط با آنالیز آر ا ن اف ال )RNFL( ، تصویربرداری با 
وضوح باال از فوندوس و ارایه تصویر با وضوح باالی 

سطح مقطعی از الیه های شبکیه، را دارد.
رولفز، مدیر  آموزش  و  پشتیبانی نرم افزار شرکت زایس، 
گفت:  دستگاه،  این  توانمندی های  دیگر  درباره 
اچ دی ُاسی تی  سیروس  پزشکی  چشم  »دستگاه 
فواصل  با   )B-Scan ( بی اسکن ها  ثبت  قابلیت  با 

بسیار کوچک، امکان تشخیص بیماری در منطقه ای 
کوچک تر از یک تار موی انسان را فراهم می کند.«

 ،)Fovea( فرورفتگی  منطقه  تشخیص  هم چنین 
گزارشی  ارایه  و   آسان  کاربری  و  راحت  تنظیم 
و  بینایی  دیسک  تغییرات  از   )GPA(تکمیلی
از  بیمار  پیشینه  مقایسه  برای   )RNFL( آرا ن اف ال 
دیگر توانایی های بی مانند این دستگاه است. مدل 
5000 این دستگاه چشم پزشکی قابل تبدیل به ُاسی 

تی/آنژیوپلکس ) OCT/Angioplex( نیز است.

قابلیت نصب نرم افزار آنژیوگرافی بدون 
)Angioplex( تزریق سه بعدی

آنژیوگرافی  نرم افزار  نصب  قابلیت  از  رولفز  پیتر 
اچ دی ُاسی تی  سیروس  دستگاه  بر روی  سه بعدی 
این  از  استفاده  »با  و گفت:  داد  مدل 5000 خبر 
فناوری می توان تصاویر با کیفیت بسیار باال و سه 
بعدی از الیه های شبکیه همراه با  تصاویر سه بعدی 
از آنژیوگرافی عروق را به صورت هم زمان و بدون تزریق 
به روش غیرتهاجمی تهیه کرد، که به ویژه در تشخیص 
بیماران با پیشینه دیابت و ِای ا م دی)AMD( بسیار 

پرکاربرد است. «
صنعت  در  پیشرو  شرکتی  به عنوان  زایس  شرکت 
که  است  نخستین شرکت هایی  از  پزشکی جهان، 
 )OCT( سه بعدی  ُاسی تی  تصویربرداری  فناوری 
عرضه  دنیا  به  را  تزریق  بدون  آنژیوگرافی  به همراه 
کرده است و می توان گفت در حال حاضر زایس تنها 
شرکتی است که توانسته مجوز سازمان غذا   و   داروی  
 آمریکا ) FDA( را برای ارایه  آنژیوگرافی سه بعدی 

) Angiography based on OCT( به دست آورد.
از  اچ دی ُاسی تی  سیروس  پزشکی  چشم  دستگاه 
این  است.  برخوردار  دیگری  برجسته  ویژگی های 
دستگاه تصاویر آنژیوگرافی را تنها با یک اسکن )بین 
5 تا 8 ثانیه( ثبت می کند. با قابلیت تصویربرداری در 
سرعت باال )™FastTrac ( امکان هر نوع نویز هنگام 
جابه جایی و یا حرکت ناگهانی بیمار را از میان می برد 
و محل دقیق آزمایش را برای بازدیدهای بعدی بیمار 
ضبط می کند همچنین تصاویر مویرگی را با کیفیت 
الگوریتم  توسط   )3D( سه بعدی  به صورت  و  باال 
اُ مگ )OMAG( به دست می دهد. روش پردازشی 
حرکات  ردیابی  طریق  از  دستگاه  این  اختصاصی 
متوالی  بی اسکن های  و  قرمزخون  گلبول های 
 ُاسی تی)OCT(  در محل انجام می شود. برای آسانی 
رنگی  با  را  شبکیه  از  الیه  هر  چشمی،  مشاهدات 
خاص نشانه گذاری می کند و در تصاویر آنژیوگرافی 
سه بعدی)Angioplex(  هر گونه عارضه سی ا ن وی 
و  شناسایی  به خوبی   )AMD(وِای ام دی  )CNV(

مشخص می شود.

رونمایی دستگاه تصویربرداری آنژیوگرافی 
بدون تزریق چشمی زایس در بیمارستان نگاه
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تایماز از پیشگامان صنعت تجهیزات پزشکی، همواره به دنبال نوآوری
نام شرکت فیلیپس )PHILIPS( بدون شک از دیرباز 
یادآور ابداعات و اختراعات بی شماری برای رقیبان، 
متخصصان و حرفه ای ها در عرصه کسب وکار و دنیای 
صنعت پزشکی است. برندی که از شناخته شده ترین 
است.  جهان  برندهای  اعتمادترین  قابل  و 
امکان   )PHILIPS( فیلیپس  نام  به  زیبنده شدن 
نام  یک  بی مانند  مزایایی  از  استفاده  و  دسترسی 
تجاری بزرگ را فراهم می کند که خوشبختانه شرکت 
ایرانی پیشگامان صنعت تایماز به این افتخار نایل 

شده است.
خدمات  و  فروش  انحصاری  نماینده  شرکت  این 
حوزه  در  که  است  فیلیپس  شرکت  پس از فروش 
چهار  در  پزشکی  خدمات  محصوالت  و  تجهیزات 
بخش اصلی دستگاه های تصویربرداری تشخیصی 
انفورماتیک  و  بیمار  از  ویژه  مراقبت های  پزشکی، 
پزشکی  محصوالت  مشتریان،  به  خدمات  بالینی، 
مورد استفاده در خانه فعالیت می کند. فیلیپس در 
حوزه شناخت بیماری های قلب و عروق، قدرت اول 
دنیاست و شرکت تایماز نیز تنها اسپانسر دیاموند 
کنگره تازه های قلب و عروق ایران است. هم چنین 
حضور مرتب این شرکت در نمایشگاه های هرساله 
کنگره رادیولوژی به چشم می خورد و همیشه یک 
حس جدید و خاص و نگاه متفاوت به دلیل استفاده 
و  نمایشگاهی  متفاوت  فضاهای  از  هوشمندانه 
عالقه مندان  بین  در  تبلیغاتی اش  خوب  ایده های 
از  می کند.  ایجاد  پزشکی  تصویربرداری  حوزه 
دیگر مزیت های رقابتی این شرکت نسبت به دیگر 
حضور  بالینی،  خدمات  به  چشم انداز  را  شرکت ها 
خدمات  باتجربه  متخصصان  از  زیادی  تعداد 
بالینی در درون کمپانی و روابط گسترده و عمیق با 

مشتریان با محور خدمات بالینی می توان برشمرد. 
تمام  تایماز،  پیشگامان صنعت  در حقیقت شرکت 
حوزه  در  خدمات  ارایه  برای  الزم  زیرساخت های 

بهداشت و درمان را داراست.
بزرگ  شرکت  باشکوه  خبری  نشست  شب  چهار 
 20 الی   17 مورخ  تایماز  صنعت  پیشگامان 
اصلی  نمایندگان  از  بی شماری  مدعوین  با  آبان 
شرکت های معتبر پزشکی فعال در حوزه رادیولوژی 
دانشگاه های  درمان  معاونت  کاردیولوژی،  و 
صاحب نظران،  و  استادان  کشور،  علوم پزشکی 
کاردیولوژیست های  و  رادیولوژیست ها  پزشکان، 
منتخب کشور برای رونمایی از بزرگ ترین افتخارات 
و معرفی محصوالت و فناور های جدید این شرکت 
محوریت  با   )RoadShow(دورنمایش به صورت 
اصلی تراست )TRUST( برپا شد. برنامه این چهار 

شب  به شرح زیر بود :
مباحث  به  مربوط  آبان   18 اول - تهران:  روز 
اسپیناس  هتل  در   )MRI( ام آر آی و   )CT( سی تی

پاالس
مباحث  به  مربوط  آبان   19 دوم - مشهد:  روز 

سی تی ))CT و ام آر آی )MRI( در هتل قصر طالیی
مباحث  به  مربوط  آبان  سوم - مشهد:20  روز 

آنژیوگرافی در هتل قصر طالیی
مباحث  به  مربوط  آبان   21 چهارم - تهران:  روز 

آنژیوگرافی در هتل اسپیناس پاالس
 در ابتدای این مراسم، مهندس نریمان عسگریه، 
مدیرعامل منطقه ای شرکت فیلیپس در ایران ضمن 
و  رادیولوژی  جهانی  روز  تبریک  و  خوشامدگویی 
شرکت   )RoadShow( دورنمایش  با  آن  هم زمانی 
تایماز سخنانی را برای حاضران ایراد کرد، هم چنین 

بخش  فروش  مدیر  منقا،  محمد  سید  سخنرانی 
معرفی  خصوص  در  تایماز  شرکت  تصویربرداری 
شده  انجام  فعالیت های  و  تایماز  شرکت  اجمالی 
در 3 سال گذشته تاکنون و نمایش معرف محصول 

)presentation( برنامه بعدی این همایش بود .
 Prof.Charbel(چاربل سعد پرفسور  سخنرانی 
دستگاه های  تکنیک های  و  تازه ها  درباره    )Saade
جدید  تکنیک های  بخش های  در   )MR( ام آر آی
ام آر آی )MR( در حوزه مغز و اعصاب، تکنیک های 
بعدی  برنامه  قلبی  حوزه  در   )MR( ام آر آی جدید 
بود. هم چنین برنامه )گادولینیم و کاردیومیوپاتی(، 
میزان جذب انرژی دستگاه توسط بیمار و ارتباط آن 
با کویل دیجیتال و چگونگی بهبود آن جهت ایمنی 

بیمار و تصاویر دستگاه ارایه شد.
فناور )تکنولوژیست(،  ناصری،  گالره  ادامه  در 
دستگاه های  ارایه شده  جدید  تکنیک های  درباره 
فیلیپس  شرکت  سی تی اسکن  و   )MR(ام آر آی
نصب شده در ایران و نمایش تصاویر منحصربه فرد 
از کیس های )Case Study( متعدد که در کشور ما  

انجام و ثبت شده است، صحبت کرد.
و  تازه ها  درباره  چاربل سعد  پرفسور  سخنرانی 
 )CT-Scan(تکنیک های دستگاه های سی تی اسکن
با عنوان مرز جدیدی از پزشکی با عنوان بازسازی 
تکرارشونده )اینتراکتیو ریکانستراکشن( با استفاده 
و   )IMRآی ام آر  ،FBP(اف بی پی تکنیک های  از 
تکنیک های  هم چنین  و   )IDOSE(آی دی ُاا دی
جدید  تکنیک های  قلبی،  سی تی اسکن  جدید 
سی تی اسکن تروما و نمایش تصاویر بیماری که به مرد 
فیلی)Elephant Man( معروف است، تکنیک های 

جدید سی تی اسکن انکولوژی انجام شد.
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علی  و   )Andrew Bull (بول آندرو  سخنرانی 
تشخیصی  موارد  در   ، )Ali Rahanjam (رهانجام
انجام شده  متعدد  )کیس ِاستادی های(  درمان 
و  جدید  دستگاه  معرفی  هم چنین  و  ایران  در 
 IntelliSpace(پورتال اینتلی اپیس  منحصربه فرد 
در  تحولی  عنوان  با  آن  از  می توان  که   )Portal
برنامه های  دیگر  از  برد،  نام  پزشکی  انفورماتیک 
تازه های  بخش  در  تایماز  شرکت  بود.  همایش 
نمایش  واقعیت مجازی جهت  از دستگاه  همایش، 
اتاق های تجهیزشده در دنیا و نمایش آن به صورت 

سه بعدی نیز استفاده کرد.
 روز سوم پنجشنبه 20 آبان در مشهد مربوط به مباحث 
 iGT  Image Guided)Therapy(آنژیوگرافی
مطرح شد، هم چنین روز چهارم، مشهد، جمعه 21 
 IGT Image(آبان هم مربوط به مباحث آنژیوگرافی

Guided Therapy( مطرح شد.
)مدیرعامل  عسگریه  نریمان  مهندس  سخنرانی 
و  ایران(  در  فیلیپس  کمپانی  منطقه ای 
با  آن  هم زمانی  و  رادیولوژی  جهانی  روز  تبریک 
دورنمایش)Roadshow( شرکت تایماز و هم چنین 
فروش  )مدیر  منقا  محمد  سید  مهندس  سخنرانی 
بخش تصویربرداری( درباره معرفی اجمالی شرکت 
تایماز و فعالیت های انجام شده در 3 سال گذشته 
 )Presentation( تاکنون و نمایش معرفی محصول
روبرت کرچما  وسخنرانی  رودشو  کار  به  آغاز  و 
از  )Robert Kretzschmar( در خصوص استفاده 
سیستم منحصربه فرد ولکانو)Volcano( و هم چنین 
بهینه سازی  عنوان:  با  ارزنده  بسیار  مطالب  ارایه 
گاید  تحت   )PCI(پی سی آی نتایج  تسهیل  و 
ایکس ری با استفاده از ِوسل مپ)Vessel-Map( و 
ترکیب تصاویر با آی وی یو اس)IVUS( در کت لب از 

بود. هم چنین  این همایش  توجه  قابل  برنامه های 
جدید  تکنیک های  درباره  حکیم پور  آرمان  دکتر 
ارایه شده دستگاه های آنژیوگرافی و نمایش تصاویر 
 Case(منحصربه فرد از مورد های تشخیصی درمانی
Study ( متعدد که در کشورمان انجام و ثبت شده 

است، سخنرانی کرد.
درباره   )Sriram Iyer( ایر  سریرام  سخنرانی   
تکنیک های جدید دستگاه شرکت فیلیپس درباره 
دستگاه های  در   )Roadmap(نقشه راه از  استفاده 
از  استفاده  هم چنین  و  فیلیپس  آنژیوگرافی 
دردستگاه هـــای   )Stentboost(استنت بــــوســت

آنژیوگرافی  فیلیپس بود.
خصوص  در  شبدینی  شهرام  مهندس  سخنرانی 
و  فیلیپس  شرکت  دستگاه های  جدیدترین  معرفی 
هم چنین معرفی خانواده دستگاه های آنژیوگرافی 
استفاده  تکنیک های  هم چنین  و   )Allura(آلورا
فیلیپس،  شرکت  تیوب های  ساخت  در  شده 
 Abdulbasier( سخنرانی دکتر عبدالبصیر  قریشی
و  جدید  دستگاه  معرفی  درباره   )Qurayshi
 IntelliSpace(اینتلی اسپیس پورتال منحصربه فرد 
Portal( و هم چنین اینتلی اسپیس کاردیو اسکورال 
از  می توان  که   )IntelliSpace Cardiovascular(
آن باعنوان تحولی در انفورماتیک پزشکی نام برد، از 

دیگر برنامه های این همایش بود.
اشاره  با  خود  سخنرانی  در  منقا  محمد  مهندس 
تایماز  شرکت  مارکتینگ  بخش  فعالیت های  به 
در  آنها  زحمات  و  سخت کوشی ها  تمام  پاس  به   و 
کنار دیگر خانواده بزرگ شرکت تایماز و هم چنین 
تیم  یک  فیلیپس  شرکت  همیشگی  حمایت های 
یک  به  تبدیل  گذشته  سال و نیم  سه  در  نفره   15
درجه  حرفه ای،  بسیار  بخشی  با  نفره   110 تیم 

اظهار  و  داد  قرار  تشویق  مورد  را،  بی نظیر  و  یک 
بگوییم کی  نیازی نیست که خود  داشت: »امروز 
سه سال و نیم  از  بیش  ما  کرده ایم؟  چه  و  هستیم؟ 
فیلیپس)PHILIPS( در  نماینده شرکت  است که 
CT-(حوزه دستگاه های رادیولوژی سی تی اسکن

ماموگرافی  آنژیوگرافی،   ،)MRI(ام آر آی  ،)Scan
سی-ِای آرام )C-ARM( و غیره را با هدف رسالت 
خدمت به بیماران شروع کردیم و هدفمان را صرفا 
عالی بودن و موفق بودن در تمامی جنبه ها انتخاب 

کردیم.
او با نمایش کلیپی زیبا، از محصوالت جدید شرکت 
و دستگاه های مستقر در بهترین بیمارستان های 
ام آر-ُاآر  دستگاه  هم چنین  کرد.  رونمایی  کشور 
به  که   )MR-ORIntraoperative(اینتراپرایتو
پروفسور  آقای  جناب  گرانقدر  استاد  سفارش 
جمله  از  را  است  شده  ساخته  سمیعی  مجید 
برنامه های در دست اجرا برای نصب و راه اندازی 
تیم  تالش  »تمام  افزود:  ادامه  در  او  برشمرد. 
بوده  تصویربرداری  سیستم های  از  حمایت  ما 
گرفتیم  پیش  در  که  رسالتی  راستای  در  و  است 
نظیر  اجتماعی  فعالیت های  کردیم  سعی 
کودکان  هم چنین  و  اوتیسم  کودکان  از  حمایت 
از  هدف  او  باشیم.  داشته  نیز  را  غیره  و  ایزوله 
اولین  کرد:  بیان  این چنین  را  کنگره  برپایی 
دورنمایش)RoadShow( در دو سال گذشته ما 
که در تهران، شیراز و تبریز برگزار شد بانام اعتماد 
اطمینان  ما  شد.  انتخاب   )CONFIDENCE(
ما می توانیم  اعتماد کنید،  ما  به  اگر  داشتیم که 
اعتماد،  این  به پاس  را  امشب  شویم.  سربلند 

نامیدیم.«  )TRUST(تراست
مارکتینگ  مدیر  جوادی  مهندس  ادامه  در 
ماهنامه  باخبرنگار  مصاحبه  در  نیز  تایماز  شرکت 
به  تایماز  شرکت  واحدهای  »تمامی  اظهارداشت: 
دنبال کسب نوآوری های جدید در تمامی حوزه ها 
داریم،  فیلیپس  شرکت  با  که  تعاملی  با  و  هستند 
همیشه با آنان در حال مذاکره مستقیم هستیم و از 
آن ها جهت پیاده سازی فناوری هایی که در دنیا در 
حال اجرا است الگو می گیریم و با بومی سازی آن ها، 
می کنیم.  پیاده سازی  کشورمان  در  را  الگو ها  این 
یادآور می شود ما امسال برنده جایزه بهترین نماینده 
سال 2015 از شرکت فیلیپس شدیم که این خود 
نشانه ای از کار شبانه روزی تمامی همکاران من  در 

شرکت تایماز است. «



گفت وگو

صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف پشتیبانی از رشکت های دانش بنیان و توامنندسازی آن ها در صنعتی سازی و تجاری سازی 
نوآوری های شان راه اندازی شده است. این صندوق پشتیبانی های مالی ویژ ای را با سود پایین در اختیار دانش بنیان ها می گذارد تا 
رشد این رشکت ها به رشد فنی و صنعتی و درپیامد آن رشد اقتصادی کشور بینجامد. در این شامره با دکرت حمیدرضا شاهوردی عضو 
هیات  عامل و معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی به گفت وگو نشسته ایم. او در این گفت وگو از برنامه تازه صندوق درباره 
لیزینگ خرید تجهیزات پزشکی از رشکت های دانش بنیان خرب داد.

توسعه بازار شرکت های دانش بنیان یکی از راهبردهای اصلی صندوق است
دکترحمید شاهوردی، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی
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برای چه تشکیل  نوآوری و شکوفایی  صندوق   
شده است و چه کارهایی انجام می دهد؟

صندوق نوآوری و شکوفایی بر اساس قانون حمایت 
از شرکت های دانش بنیان شکل گرفته است. نهادی 
مالی است برای کمک به شرکت های دانش بنیانی 
که در قانون شرکت های دانش بنیان به آن ها امید 
بسته شده که بتوانند بخش مهمی از اقتصاد کشور را 
دچار تحول کنند. در آن قانون حمایت های مختلفی 
از این شرکت ها دیده شده که بخشی حمایت های 
مالی است. مسیر ارایه این حمایت های مالی، در 
ماده 5 این قانون صندوق نوآوری و شکوفایی تعیین 

شده  است.
تنظیم  دولت  هیات  وسیله  به  صندوق  اساسنامه 
و پیشنهاد شده و  به تصویب رسیده و در آیین نامه 
اجرایی هیات دولت، شیوه ارایه حمایت های مالی 
است.  شده  تکلیف  تعیین  صندوق  این  طرف  از 
صندوق هیات امنایی است. هیات امنای صندوق، 
وظیفه سیاست گذاری و خط مشی های کلی را دارد 
و متشکل از خود رییس جمهور و چند تن از معاونان، 

وزرا و مسؤوالن کشور و سه نفر فرد حقیقی است. 
پایین دست صندوق هیات عاملی متشکل از 7 نفر 
با حکم مستقیم رییس جمهور تشکیل شده است. 
منابع صندوق از طریق صندوق توسعه ملی به عنوان 
سرمایه تامین شده است و قاعدتا بر اساس مصوبات 
باالدست، این سرمایه]چه به صورت مستقیم و چه به 
صورت اهرمی[  باید برای خدمت توسعه شرکت های 

دانش بنیان سازماندهی و ارایه شود.
 صندوق به لحاظ ساختاری و سازمانی مستقیم 

زیر نظر رییس جمهور است؟

صندوق زیر نظر هیات امنایی است که رییس جمهور 
قبلی  تجربیات  جمع بندی  است.  آن  رییس  هم 
کشور این بوده که یک ساختار متفاوتی باید در این 
حوزه شکل بگیرد وگرنه شما می دانید در گذشته 
انواع نهادهای مالی مانند بانک ها و مؤسسات انواع 
طرح های مختلف حمایتی را داشته ایم که از طریق 
سازمان مدیریت، مدیریت و کنترل می شده، انواع 
و  اعتباری  بودجه های  انواع  فناوری،  ستادهای 
حمایتی و بودجه های تحقیقاتی و فناوری را در قالب 
که هیچ  بودجه سالیانه کشور داشته ایم  اعتبارات 
از شرکت های  برای حمایت  از آن ساختارها  کدام 
دانش بنیان کفایت نمی کنند. باید ساختار متفاوتی 
شکل می گرفت که بسیاری از قیود ساختار دولتی را 
نداشته باشد. اگر قانون محاسبات عمومی بر چنین 
محقق  اهداف  از  خیلی  باشد،  حاکم  ساختاری 
محاسبات  قانون  که  است  درست  شد.  نخواهد 
حیطه  این  اما  شود  رعایت  و  باشد  باید  عمومی 
ساختار  بنابراین  می خواهد،  خاص  قانون  خاص، 
آن را به عنوان قانون خاص، هیات امنایی به تصویب 
رسانده اند. هر چند منابع آن، منابع دولتی و حاصل 
بیت المال است و باید تحت حسابرسی باشد. اما 
به خاطر قابلیت هایی که از آن انتظار می رود باید 
این رو مجلس  از  باشد.  چابکی هایی وجود داشته 
آن را به عنوان قانون خاص تصویب کرده تا به عنوان 
یک نهاد مالی، استقالل مالی داشته باشد و سرمایه 
در اختیار خودش باشد. صندوق ردیف بودجه ای 
ندارد بلکه سرمایه دارد و سرمایه را باید حفظ کرد و 
برای سرمایه باید ارزش افزوده ایجاد کرد؛ چه ارزش 
افزوده مالی و چه حتی ارزش افزوده فناورانه. در 

حالی که اعتبار و هزینه ردیف بودجه ای را باید خرج 
کرد و برگشت ندارد. این صندوق منافعی برای کسی 
ایجاد نمی کند اگر منافعی ایجاد می شود در خود این 
ساختار سرریز می شود و خود نهاد را بزرگ می کند و 
بنابراین ساختار آن با شرکتی که سهامدارش سود 
می خواهد، تفاوت می کند. صندوق شرکت سهامی 

نیست و سهامدار ندارد.
سرمایه گذاری  آن  روی  شما  که  فناوری هایی   
می کنید باید چه ویژگی هایی داشته باشند که قابل 

استفاده باشند؟
الزاما تنها بحث سرمایه گذاری نیست، بلکه حمایت 
صندوق،  است.  مطرح  نیز  تسهیالت  به عنوان 
تسهیالتی  کار  داده  اجازه  که هم  است  صندوقی 
انجام دهیم، یعنی ارایه تسهیالت کنیم و وام دهیم 
هست؛  مشخص  راهکار  یک  قاعدتا  اینها  در  که 
بازپس  مشخصی  سود  درصد  با  می دهیم  را  پولی 
فناوری  طرح های  در  دارد  اجازه  هم  می گیریم. 
که  کند  سرمایه گذاری  بنیان  دانش  شرکت های 
کند.  ایجاد  افزوده  ارزش  باید  همین کار  حاصل 
تفاوت ما با ساختارهایی مانند نهادهای مالی بانکی 
و خصوصی این است که ارزش افزوده ای که از ما 
انتظار می رود  مانند ارزش افزوده آن ها نیست. ما اگر 
بتوانیم شرکت های متعددی را به لحاظ فناورانه در 
کشور راه بیندازیم و ایجاد کنیم و آن ها موفق باشند، 
این کار به عنوان ارزش افزوده ما تلقی می شود، هر 

چند ارزش افزوده نامشهود است.
اگر فناوری ای که در کشور وجود ندارد با حمایت 
صندوق به وجود می آید که سرجمع آن برای کل 
کشور مؤثر است، این هم ارزش مشهود و هم ارزش 

مجلس شورای اسالمی پنجم آبان ماه سال 1389 قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات را به تصویب 
رساند. ماده 5 این قانون بر تشکیل صندوق نوآوری و شکوفایی تاکید دارد. پس از تصویب آیین نامه اجرایی این قانون در هیات وزیران]20 شهریورماه 
1390[، اساسنامه صندوق نوشته شد و از سوی معاون اول ریاست جمهوری وقت ابالغ ]23بهمن ماه 1390[ و صندوق راه اندازی شد. دکتر حمیدرضا 
شاه وردی، عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی و معاون توسعه این صندوق وعضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس است. او پیشینه 25  سال 
مدیریت اجرایی در حوزه های مرتبط با بخش پژوهش و فناوری و به طور مشخص در حوزه شرکت های دانش بنیان را دارد. برنامه لیزینگ خرید تجهیزات 

پزشکی بهانه ای شد تا با او درباره فعالیت های صندوق و حمایت هایی که از شرکت های دانش بنیان انجام می دهد، به گفت وگو بنشینیم. 

توسعه بازار شرکت های دانش بنیان یکی از راهبردهای اصلی صندوق است
دکترحمید شاهوردی، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی
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نامشهود است. هر دوی این ها شرط است؛ در حالی 
که ارزش افزوده یک نهاد بانکی فقط قیمت سهام یا 
میزان سود و زیانش است، این قابلیت هایی است 
که قانونگذار در صندوق دیده که شاید در نهادهای 
مالی دیگر ندیده است. صندوق میزان خطرپذیری 
ما  منابع  است  ممکن  کند.  تقبل  باید  را  باالتری 
جاهای مختلفی سوخت شود. قانون گذار دیده که 
این را تا حدودی بپوشانیم، یعنی ما ارزش دارایی ها 
و ارزش افزوده نامشهودمان را با هم بسنجیم که البته 

کار دشواری است.
 متر و معیاری برای سنجش ارزش افزوده نداریم ؟
ما  مشابه  نهادهای  می شود  باعث  این ها  و  نداریم 
بیشتر به همان ارزش افزوده مشهود می پردازند و 
ممکن است از ماموریت های شان دور شوند. ولی به 
هر حال تسهیالت و سرمایه گذاری در شرکت های 
شرکت های  بیفتد.  اتفاق  باید  دانش بنیان 
یک  طبق  که  هستند  خاصی  جامعه  دانش بنیان 
تایید  و  بررسی  نوآوری  صندوق  بیرون  در  روندی 
باید  که  جامعه ای  آن  یعنی  می شوند،  صالحیت 
خدمات مان را به آن ها ارایه کنیم تایید صالحیت شان 
از فرآیند دانش بنیانی که در  در اختیار ما نیست، 

کشور هست به ما معرفی می شوند.
  و وقتی به شما معرفی می شوند شما دوباره آن ها 

را بررسی می کنید؟
می خواهیم  یا  بدهیم  تسهیالت  می خواهیم  یا  ما 
هر  در  دانش بنیان  شرکت  کنیم؛  گذاری  سرمایه 
بررسی های  چون  دارد،  بررسی  به  نیاز  حالت  دو 
به ماهیت شرکت است. راجع  اینجا، راجع  بیرون 
به ماهیت فعالیت نیست که این فعالیت از لحاظ 
اقتصادی چقدر امکان پذیر است ؟ برگشت دارد یا 
ندارد؟ می تواند منابع را بازپس دهد؟ کسی بیرون 
از صندوق، این نکات را بررسی نمی کند. آن ها تنها 
شرکت  شرکت،  کدام  که  می کنند  تایید  و  بررسی 
دانش بنیان است و سپس برای حمایت به صندوق 
معرفی می کنند تا از منبع مالی صندوق بهره مند 

شود. 
بگیرد، آن  هر جای دیگر هم بخواهد منابع مالی 
کسی که منابع مالی را دارد، باید بر اساس اختیارات 
بنابراین  کند،  بررسی  خودش  مسؤولیت های  و 
انجام  را  بازار  و  اقتصادی  و  فنی  بررسی های  ما 
می دهیم، حاال این بررسی های مالی و اقتصادی 
اگر در حوزه تسهیالت باشد یک معنی دارد، در حوزه 
سرمایه گذاری باشد یک معنی دیگری دارد. تمام 

این شرکت ها دانش بنیان هستند، قانون می گوید 
که حمایت از شرکت های با ارزش افزوده فراوان و 
انجام  متوسط  فناوری  و  )های تک(  باال  فناوری  با 
شود، ولی واقعیت را بخواهیم نگاه کنیم باید منطقی 
باشیم، باید به این فکر کنیم که ما داریم در جامعه 
اقتصادی با مختصات خاص خودمان کار می کنیم. 
ما نمی توانیم انتظار سطح فناوری در ایران را مساوی 
از  خیلی  بدانیم.  حوزه  این  در  پیشرو  کشورهای 
چیزهایی که ما اینجا فناوری باال می دانیم شاید در 
دنیای امروز فناوری باال نباشد. باید نگاه بومی خود 
را به این موضوع داشته باشیم. همین نگاه روی این 

2800-2700 شرکت موجود حاکم است.
 اشاره کردید ویژگی شرکتی که بخواهید حمایت 
است  این  کنید  سرمایه گذاری  حتی  یا  کنید 
باشد،  داشته  مادی  و  معنوی  افزوده  ارزش  که 
قابل لمس باشد. بخشی از این موضوع به بحث 
که  عمده ای  مشکل  برمی گردد؛  تجاری سازی 
شرکت های دانش بنیان ما با آن درگیرند. در زمینه 
تجاری سازی، هر دو صورت نوعی سرمایه گذاری 
است. در زمینه تجاری سازی هم برای این ها کاری 

انجام می دهید یا نه؟ 
است.  تجاری سازی  آن  روح  بخوانید،  را  قانون 
نیست،  روشن  مرزهای  با  رفتار  یک  تجاری سازی 
بسته  حمایت هاست.  از  بسته ای  تجاری سازی 
حمایت های ما در کل، چه در حوزه تسهیالت، چه 
حمایت های  بسته  چه  و  سرمایه گذاری  حوزه  در 
تجاری سازی  بسته  این  از  بخشی  ما،  توانمندساز 

است.
 وقتی ما می گوییم یک شرکت می تواند تسهیالت 
بگیرد،  ما  از  تومان  میلیون   300 تا  قرض الحسنه 
دیگر  مالی  نهادهای  در  می دانیم  حالی که  در 
تسهیالت  سقف  مرکزی  بانک  قانون  طبق  که 
2تا4  است  پرداخت  قابل  که  قرض الحسنه ای 
میلیون بیشتر نیست و آن هم فقط به فرآیندی مانند 
ازدواج پرداخت می شود، ولی به ما اجازه می دهند تا 
300 میلیون تومان منابع را به صورت قرض الحسنه 
بدهیم، این یک رفتار در فرآیند تجاری سازی است، 
یعنی چه؟ یعنی ما فرض کردیم کسی که می خواهد 
فرآیند و کارش را تجاری سازی کند، ابتدای امر باید 
خطر باالیی بکند، این خطرپذیری را ما چگونه به 
کمترین سطح می رسانیم؟ به این شیوه که حداقل 
از سود پولمان بگذریم و خطر را به اصل پول محدود 

کنیم.

وقتی که اجازه می دهیم یک نهادی 
100 یا 200 میلیون تومان با چک و 
سفته وام بدهد معنی اش چیست؟ 
یعنی داریم حمایت هایی در قالب 

تجاری سازی می کنیم.  وقتی 
می گویم مدت تسهیالت سرمایه در 

گردش در همه جای کشور یک ساله 
است، ولی ما دوساله پول می دهیم، 
یا برای انواع تسهیالت 7تا9 درصد و 

گاهی 10تا15 درصد نسبت به نهادهای 
مالی دیگر سود پایین تری از پول 

می گیرم، معنی اش رفتار تجاری سازی 
است. یعنی من به شرکتی در مراحل 

اولیه شکل گیری، کمک کنم تا بار مالی 
کمتری بر او حاکم شود. بار اقتصادی 
جامعه کمتر و بحران های کمتری به 

آن حاکم شود
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وقتی به بهترین بانک ها می روید50 میلیون یا 20 
میلیون تومان وام بگیرید، حتما از شما ملک و چند 
ضامن می خواهند. من عضو هیات علمی را وقتی 
گرفتن  برای  می خواهند  خودم  دانشگاه  در  که 
تسهیالت خرید پراید معرفی کنند، وقتی به بانکی 
که در دانشگاه است می روم که حسابم آنجاست، 
برای 7 میلیون تومان وام ، باید دو نفر از همکارانم 
ضامن من شوند، از آن همکارانم هم تاییدیه دانشگاه 
را می گیرند و به من 7 میلیون تومان وام می دهند، هم 
به لحاظ جایگاه اجتماعی شناخته شده ام، هم عضو 
هیات علمی هستم، هم اینجا هستم. وقتی که اجازه 
می دهیم یک نهادی 100 یا 200 میلیون تومان با 
یعنی  چیست؟  معنی اش  بدهد  وام  سفته  و  چک 
داریم حمایت هایی در قالب تجاری سازی می کنیم.

 وقتی می گویم مدت تسهیالت سرمایه در گردش 
در همه جای کشور یک ساله است، ولی ما دوساله 
پول می دهیم، یا برای انواع تسهیالت 7تا9 درصد 
مالی  نهادهای  به  نسبت  درصد  10تا15  گاهی  و 
دیگر سود پایین تری از پول می گیرم، معنی اش رفتار 
تجاری سازی است. یعنی من به شرکتی در مراحل 
اولیه شکل گیری، کمک کنم تا بار مالی کمتری بر او 
حاکم شود. بار اقتصادی جامعه کمتر و بحران های 
کمتری به آن حاکم شود یا وقتی که می گوییم ما 
مشارکت  یا  خطرپذیر  سرمایه گذاری  می توانیم 
کنیم، این سرمایه گذاری مشترک می تواند بسوزد 
و تبعاتش به کسی تسری پیدا نکند، معنی اش یک 
گام در فرآیند تجاری سازی است. البته در کنار این 
خدمات  انواع  مالی  خدمات  و  سرمایه گذاری ها 
غیرمالی را هم حدود 8 ماهی است شروع کرده ایم. 

 در قالب بسته توانمندسازی؟
بله. در قالب بسته توانمندسازی. در آن بسته اگر 
می کنیم  سعی  خواست  هم  مشاوره ای  شرکتی 
کمک کنیم، اگر استانداردی خواست کمک کنیم و 
منابعش را بدهیم. هم حمایت های توانمندساز ما و 
هم حمایت های تسهیالتی و سرمایه گذاری ما، همه 

بسته ای در خدمت تجاری سازی است.
یک نکته ظریفی وجود دارد و آن این است اگر شرکتی 
به اندازه ای رشد کرده که می تواند از ساختار مالی 
مرسوم کشور پول بگیرد، در ماموریت اصلی قاعدتا 
باید آنجا بگیرد، آنجا باید پشتیبانش باشد، ما در 
این طیف پشتیبان هستیم، اما البته در عمل این 
پیاده سازی  دارد  چقدر  می گویم  که  تفکیک هایی 
می شود، باید یادآور شوم نه، اصال مرزها در بعضی 

از موضوعات خیلی خط کشی شده نیست. این ها 
مباحثی است که باید قبول کنیم کشور در مسیر 

توسعه باید آزمون و خطا کند و رشد کند.
برگردیم  تجاری سازی  مالی  بخش  به  اگر   
تسهیالتی که شما می دهید چه ویژگی هایی دارند، 
چه شرایطی را به لحاظ برگشت پذیری برای گیرنده 

تسهیالت فراهم می کنند؟
می کنیم،  پرداخت  که  تسهیالتی  شده  تالش 
نیازهای مختلف را در طول فعالیت یک شرکت بتواند 
برطرف کند. از نظر ما شرکتی که کار تجاری سازی، 
کار نوآورانه انجام می دهد در گام اول  باید خطرپذیری 
کمتری را متقبل شود. پس در مرحله نمونه سازی 
و مراحل اولیه ورود به بازار، تسهیالت با بهره کم و 

قرض الحسنه به آن می دهیم.
 به چه میزان؟همان 300 میلیون؟

سقفش 300 میلیون تومان است، ولی معنی آن این 
نیست که به هر شرکتی 300 میلیون می دهیم. اینجا 
ما توزیع کننده پول نیستیم، بر اساس نیازش باید 
تعیین کنیم، یک زمانی 50 میلیون تومان و زمانی 
دیگر 300 میلیون تومان است. این تفکری که اینجا 
پولی هست و هر کسی می آید 300 میلیون تومان 
می گیرد و می رود، تفکر غلط و شکست خورده ای 
است که سابقه آن را خود شما در ایران می بینید. 
پس متناسب با نیازش می تواند از این قرض الحسنه 
استفاده کند. وقتی به بازار رفت، برای سرمایه در 
گردشش می تواند از سازمان ما استفاده کند. سقف 
سرمایه در گردش ما االن تا 5 میلیارد تومان است. 
سود سالیانه سرمایه در گردش ما طبق قاعده باید یک 
نسبتی با سودهای تعیین شده بانک مرکزی داشته 
باشد، ولی در سال های اول تصمیم گرفتند کف را 
انتخاب کنند که اکنون با 11درصد سود می دهیم در 
حالی که سود رسمی دولت و بانکی 18درصد است؛ 
هر چند نهاد بانکی دو کار دیگر انجام می دهد که ما 
انجام نمی دهیم، بانک ها معمواًل 10 تا 20 درصد از 
منابع را نزد خود نگه می دارند، که این کار سود را از 
18 درصد به 20تا 22 درصد تبدیل می کند، عالوه بر 
این شیوه محاسبه سود بانک ها هم مرکب است که 

آن هم میزان سود را  1تا2 درصد باال می برد.
پولی  به  تا 13درصد نسبت  این حساب ما  12  با 
بگیرند،  بانکی  نهاد  از  می توانند  شرکت ها  که 
میلیارد   5 سقف  تا  که  می دهیم  پول  اقتصادی تر 
تومان و بازپرداخت دو ساله است. یک شرکت ممکن 
سرمایه گذاری  منابع  توسعه،  و  ایجاد  برای  است 

حدود 2700 شرکت دانش بنیان 
داریم که تاکنون  نزدیک 1800 یا 
1900 طرح که این 1800-1900 

طرح از سوی 1400-1500 شرکت به 
صندوق رسیده است، ]چون بعضی ها 
دو یا سه طرح داده اند، یک شرکت 

 در حوزه لیزینگ ممکن است 
5 پرونده اینجا داشته باشد [ تا که 

باالی هزار فقره از این درخواست ها 
بررسی و تایید شده است، حدود 
200تا300 طرح در حال بررسی 
است و 200تا300 طرح هم رد 

شده اند. تا امروز نزدیک 800 میلیارد 
تومان تسهیالت مصوب داریم که از 
این 800 میلیارد تومان، نزدیک 350 
میلیارد تومان پرداخت شده داریم، 
چون تسهیالت را یک باره پرداخت 
نمی کنیم، بلکه متناسب با پیشرفت 

طرح پرداخت می کنیم
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تومان  میلیارد   30 سقف  تا  صندوق  که  بخواهد 
درصد   11 نرخ  با  ساله   5 ثابت  سرمایه  تسهیالت 

پرداخت می کند. 
بازار  به  احتیاج  شرکت  یک  تولید  است  ممکن 
شرکت  یک  تولیدی  کاالی  وقتی  باشد.  داشته 
قابلیت لیزینگ دارد، تا 30میلیارد تومان تسهیالت 
لیزینگ می دهیم، یعنی تعهدات را از خریدار به نفع 
شرکت دانش بنیان می گیریم، ولی پول را به شرکت 
 9 تومانش  میلیون   500 تا  می دهیم  دانش بنیان 
درصد و بیشتر از آن تا 11 درصد سود دارد. بنابراین 
ما در نمونه سازی، سرمایه در گردش، سرمایه ثابت و 

برای بازار فروش هم کمک می کنیم.
 یعنی برایش خریدار پیدا می کنید؟

اگر می توانستیم خریدار هم پیدا کنیم خوب بود. 
ما شرایطی را می دهیم که خریدار بیشتری برای آن 
پیدا شود. اگر فروش شرکتی مناسب باشد، برای 
چه باید خودش را زیر قرض ببرد. وقتی می توانید 
زیر  را  خودتان  چرا  ببرید،  قرض  زیر  را  خریدارتان 
فضای  در  باید  که  است  این  مهم  ببرید،  قرض 
اقتصادی سالم کار کنید، در فضایی که قرار نیست 
که پول را در کاسه بریزیم، بعد از هم جدا کنیم. برای 
صادرات هم کارهایی انجام می دهیم، با بانک ها روی 
شرکت ها  گاهی  می کنیم.  صحبت  خریدار  اعتبار 
یا مزایده ای شوند،  می خواهند واقعا وارد مناقصه 
بخش  این  بگیرند،  می خواهند  ضمانت نامه  انواع 
را هم حمایت می کنیم و ضمانت نامه را می توانیم 
تومان  120میلیارد  از  بیش  تاکنون  کنیم.  تامین 
صدور ضمانت نامه برای شرکت ها را تسهیل کرده ایم 
که عمدتا با ودیعه 5 درصد و وثیقه چک و سفته بوده 
است. ممکن است بعدا به تدریج بفهمیم 5 خدمت 
مالی دیگر هم نیاز داریم، آن ها را هم حول این باید 

سازماندهی و پوشش دهیم. 
سقف سرمایه ثابت ما 30 میلیارد تومان است، سقف 
دوساله  و  تومان  میلیارد   5 گردشمان  در  سرمایه 
است، قرض الحسنه 300 میلیون تومان، لیزینگ و 
ضمانت نامه هم حد و اندازه ای ندارد و متناسب با 
تقاضای خریدار درجه اعتباری شرکت است که یا 
مستقیم خودمان می دهیم یا از طریق نظام بانکی 
یا از طریق صندوق های دیگر می دهیم.در 3 سال 
گذشته حوزه تسهیالت ما راه افتاده و اجرا شده است 

ولی حوزه سرمایه گذاری هنوز جای کار دارد. 
 گفتید در گرفتن استانداردها حمایت می کنید، 
می گویم  مثال  می شوند.  مالی  حمایت  این ها 

شرکتی بخواهد در حوزه تجهیزات پزشکی یا در 
حوزه دارو یا هر چیزی بخواهد گواهی نامه سی ای 

اروپا بگیرد. 
اطالعات این ها را اگر بخواهند، می توانند  با مدیر 
در  کنند.  صحبت  بنشینید  ما  توانمندسازی  امور 
در  داریم،  دیگری  اعتقاد  ما  توانمندسازی  بحث 
کشور در جاهای مختلفی دارند کار می کنند، اعتقاد 
نباشد،  با هم هماهنگ  دولتی  اگر ساختار  داریم 
انتظار این که سارمان های خصوصی با ما هماهنگ 
خود  این که  دلیل  به  نیست.  منطقی  باشند، 
معاونت فناوری در حوزه توانمندسازی  یک سری 
فعالیت هایی می کند و در قالب کریدور صادرات و 
یا کریدور توانمندسازی کمک می کند، ما با آن ها 
می دهند  آن ها  که  کمک هایی  هستیم.  هماهنگ 
نمی دهند،  آن ها  که  کمک هایی  نمی دهیم،  ما 
ما می دهیم. ولی اکنون ما برای دریافت برخی از 
که  می کنیم  بالعوض  کمک  دیگر  استانداردهای 
عدد  باشد،  زیادی  کمک  نمی تواند  آن،  رقم  البته 
کوچک است اما برای بسیاری از شرکت های کوچک 
مطلوب است. شرکتی که گردش مالی باالیی دارد، 

نمی آید خودش را درگیر 20 میلیون تومان کند. 
حمایت  مورد  شرکت  تعداد  چه  اساس  این  بر   
قرار گرفته اند و چه هزینه ای برای حمایت مالی 

پرداخت شده است؟
حدود 2700 شرکت دانش بنیان داریم که تاکنون  
نزدیک 1800 یا 1900 طرح که این 1800-1900 
صندوق  به  شرکت   1500-1400 سوی  از  طرح 
طرح  سه  یا  دو  بعضی ها  ]چون  است،  رسیده 
داده اند، یک شرکت در حوزه لیزینگ ممکن است 
5 پرونده اینجا داشته باشد که باالی هزار فقره از 
این درخواست ها بررسی و تایید شده است، حدود 
200تا300 طرح در حال بررسی است و 200تا300 
طرح هم رد شده اند. تا امروز نزدیک 800 میلیارد 
تومان تسهیالت مصوب داریم که از این 800 میلیارد 
پرداخت شده  تومان  میلیارد   350 نزدیک  تومان، 
داریم، چون تسهیالت را یک باره پرداخت نمی کنیم، 

بلکه متناسب با پیشرفت طرح پرداخت می کنیم. 
دولت  از  امروز  تا  نوآوری  صندوق  که  منابعی  کل 
تومان است.  میلیارد  گرفته حدود 1500تا1600 
البته برخی در فضای بیرون می گویند چرا پول را 
نگه داشته اید، همه را از َدم خرج کنید. پاسخ ما به 
دوستانی که این گونه می پرسند این است که این 
پول، فقط پول امروز نیست، سرمایه است، ما اجازه 

 30/000/000/000
 

 ممکن است تولید یک شرکت احتیاج به 
بازار داشته باشد. وقتی کاالی تولیدی یک 
شرکت قابلیت لیزینگ دارد، تا 30میلیارد 

تومان تسهیالت لیزینگ می دهیم، 
یعنی تعهدات را از خریدار به نفع شرکت 

دانش بنیان می گیریم، ولی پول را به شرکت 
دانش بنیان می دهیم تا 500 میلیون 

تومانش 9 درصد و بیشتر از آن تا 11 درصد 
سود دارد. بنابراین ما در نمونه سازی، 

سرمایه در گردش، سرمایه ثابت و برای بازار 
فروش هم کمک می کنیم
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را  نیامده اند  نیازهای شرکت هایی که هنوز  نداریم 
که  کاری  یعنی  پایدار  توسعه  کنیم.  محروم  امروز 
شرکتی  اگر  دهیم.  انجام  آینده  فضای  به  نسبت 
نیاز داشته باشد، گرفته است ولی اگر نیاز نداشته 
استحقاق پرداخت نداشته، ما به دلیل این که پول 
داریم، هیچ الزامی نداریم که همه  آن پول را بدهیم. 
بودجه دولت هم نیست، من بحثی با بعضی دوستان 
دارم می گویم اگر ما مثاًل به هر دلیل دو سه سال پیش 
تمام این پول صندوق را هزینه می کردیم، امروز باید 
در شرایط اقتصادی فعلی که منابع دولت کم شده، 
چه کار می کردیم؟ آن وقت باید به همه می گفتیم 
معذرت می خواهیم؛ آن وقت ما را متهم نمی کردند 
با  متناسب  چرا  نکردید؟  آینده نگری  چرا  که 
پیش بینی ها، منابع تان را مدیریت نکردید؟ بنابراین 

متناسب با نیاز پرداخت شد.
اگر ما معیارهای قوی برای بررسی بگذاریم ممکن 
است ریزش داشته باشد، هر طرحی قابل حمایت 
از  خیلی  فروش  بخش  همین  در  اکنون  نباشد. 
شرکت ها مثاًل در حوزه درمان، بحث شان این است 
که شما روی دارو هم این کار را بکنید، در مواد مصرفی 
هم این کار را بکنید، سوال من از آن ها این است که 
چطوری کنترل کنم. یک طرفش حمایت است و یک 
طرف هم آن شرایطی است که ممکن است خطا در 
فرآیند باشد. آن هم در برخی کاالها که نمی توانم 
نمی توانم  و  کنم  پیگیری  توانم  نمی  کنم،  رصد 

مطمئن باشم چه چیزی منتقل شده است. 
چندین سال بحث خرید دین، ضمانت و اینها در 
کشور مطرح بود، چه شد که امروز ساختار بانکی 
مجاز نیست یک ذره ضمانت اعتباری بدهد؟ چرا؟ 
برای این که خطایی پیش آمد، 3یا4 سال پیش آقای 
امیرمنصور آریا از این بانک به آن بانک ضمانت برد و 
پول گرفت، از این بانک به بانک سوم برد و پول گرفت، 
یک مرتبه پول بزرگی از کشور را وارد چرخه اقتصادی 
میلیاردی  سه هزار  پرونده  آن،  پایان  کرد،  خودش 
درآمد، آخرهم همه محکوم شدند، یک نفر اعدام 
شد، دو نفر زندانی شدند، بعد هم قاعده ضمانت را 
بستند، االن هم می خواهند باز کنند، نمی توانند باز 

کنند.
بنابراین ما باید هوشیار باشیم گام هایی را برنداریم 
که این گام ها خطاهای دیگری را باب کنند یا مثاًل 
بحث دیگری که وجود دارد این است که مثاًل چرا 
وثیقه می گیرید، می گوییم وثیقه می گیریم به این 
دلیل که این پول فقط پول ما نیست، پول همین 

شرکت ها است. به اندازه اعتبار شرکت به او با چک 
و سفته منابع می دهیم. شرکتی که باالتر از اعتبار 
وثیقه اش  باید  می خواهد،  تسهیالت  تعیین شده 
را بدهد. در حد اعتبار معمولش بیاید از ما چک و 
سفته بگیرد، اعتبار یک شرکت 100 میلیون چک 
و سفته است، اعتبار سنجی می کنیم، همان 100 
میلیون تومان را چک و سفته ببرد، ولی همان شرکت 
100 میلیون تومانی اگر خواست یک میلیارد تومان 
کنم،  پرداخت  وثیقه  بدون  نمی توانیم  ما  بگیرد، 
خالف صریح صرف و صالح منابع بیت المال است 
که من به کسی که 100 میلیون بیشتر اعتبار ندارد 

یک میلیارد تومان بدهم. 
 جدای از این ها، تسهیالت دیگری هم دارید؟

تسهیالت خرید دفتر کار است که ساختمان هایی 
را تهیه می کنیم که به صورت اجاره به شرط تملیک 
دفتر  که  آن هایی  می کنیم،  واگذار  شرکت ها  به 
فضای  از  که  هستند  شرکت هایی  و  ندارند  کار 
آزمایشگاهی درآمده اند. عالوه براین با 4 بانک کشور 
تفاهمات خوبی کرده ایم که به صورت اهرمی با آن ها 
بانکی  ساختار  به  را  شرکت ها  از  خیلی  کنیم.  کار 

معرفی می کنیم تا به آن ها تسهیالت دهند. 
 با شرایط بانک ها؟

هم  آن  که  ما،  داده شده  کاهش  شرایط  با  نه. 
خوشبختانه تا 6 ماه آینده راه می افتد تا بسیاری از 
شرکت هایی که توان رفتن به ساختار مالی بانکی را 
دارند، بتوانند در ساختار بانکی سریع تر تسهیالت 

دریافت کنند.
 این بانک ها چه بانک هایی هستند؟ 

االن کامال داریم با بانک سینا کار می کنیم، بانک 
صادرات، بانک آینده، بانک تجارت هم در مراحل 

بعدی هستند. 
آیا  است.  سرمایه گذاری ها  بحث  دیگر  بحث   
چه  است؟  مشارکتی  به صورت  سرمایه گذاری ها 
حجمی از سرمایه گذاری را در این بخش داشته اید؟

معاون  از  باید  را  سرمایه گذاری  اطالعات 
سرمایه گذاری صندوق بگیرید ولی د این خصوص 
یعنی  سرمایه گذاری  می کنم.  عرض  را  مطلبی 
یا در طرح؛ هر دو در  یا در شرکت  سرمایه گذاری 
طرح  در  سرمایه گذاری  هست.  ما  ماموریت های 
از  خیلی  ما  دارد.  پیچیده ای  شرایط  مقدار  یک 
کارهای مان در کشور با هم عجین است، طرح یک 
شرکت را نمی توان از ماهیت آن شرکت جدا کرد. ما 
می توانیم سرمایه گذاری مشترک کنیم، ولی به چند 
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سقف سرمایه ثابت ما 30 میلیارد تومان 
است، سقف سرمایه در گردشمان 
5 میلیارد تومان و دوساله است، 

قرض الحسنه 300 میلیون تومان، لیزینگ 
و ضمانت نامه هم حد و اندازه ای ندارد و 

متناسب با تقاضای خریدار درجه اعتباری 
شرکت است که یا مستقیم خودمان 

می دهیم یا از طریق نظام بانکی یا از طریق 
صندوق های دیگر می دهیم
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دلیل هنوز این مسیر خوب راه نیفتاده است. فضای 
فرهنگی ایران شرایطی را فراهم کرده، بسیاری از 
که  دارند  را  تفکر  این  دانش بنیان  این شرکت های 
آن  به  متعلق  دانش بنیان  شرکت  یک  سهام  اصل 
کسی است که باید فکر و ایده را داشته باشد. یک 
تفکر جاافتاده ای است. اصالت را به ایده خودش 
می دهد، به مؤلفه سرمایه می خواهد کم ترین بها را 
بدهد، این اصل، مانع ایجاد یک رابطه برد- برد با یک 
حوزه سرمایه گذار است. بنابراین شکل نمی گیرد. 
هم  دولتی  سرمایه گذار  این  است  ممکن  حتی 
اشکال  یک  مولفه،  این  باشد.  خصوصی  نباشد؛ 
بسیار بزرگ فرهنگی در کشور است، به همین خاطر 
آن هایی که در کشور پول دارند ترجیح می دهند که یا 
پولشان را در بانک بگذارند یا در کار ساخت وساز یا زیر 
بالش شان بگذارند. یا اگر خیلی بخواهد خطر کند 
به بورس می رود، نمی رود در طرح ها سرمایه گذاری 
کند. البته از آن طرف هم آن کسی که سرمایه دارد 
یادگرفته که از مؤلفه سرمایه اش حداکثر استفاده  
را کند و آن کسی  را که ایده دارد از دور خارج کند. 
یعنی یک رابطه کامال دوگانه باخت- باخت.  این 
یکی از عواملی است که باعث شده شاید شرکت ها 
نکنند.  ما  سرمایه گذاری  از  چندانی  استقبال 
به 50  بعید می دانم  ما  تعداد کل درخواست های 
یا 100درخواست برسد، بیشتر آن ها ناموفق و در 

فرآیند به توافق نرسیده ایم. 
از نظر من سرمایه گذاری باید حتی المقدور کامال 
باید موتورهای سرمایه گذاری  ما  باشد.  غیردولتی 
ایدرو  چقدر  نمی دانم  من  بیندازیم.  راه  را  بیرونی 
موفق بوده، چقدر شستا موفق بوده، شما خودتان 
در حوزه صنعت سالمت، مثاًل صندوق پرشین دارو 

چقدر در سرمایه گذاری اش موفق بوده؟
 آن ها هم البته خصوصی نیستند.

موفقیت  چقدر  نهایتش  نمی دانم  اینها  همه  با 
است.  پرخطر  حوزه  یک  این  بنابراین  داشته اند، 
مانند  مالی  نهاد  کمک  به  می خواهد  که  کسی 
را  خطرپذیری اش  همه  کند،  سرمایه گذاری  ما 
می خواهد این طرف بیندازد و خودش در ساحل 
چقدر  ما  نمی دانم  طرف  این  از  بنشیند.  عافیت 
می توانیم در فعالیت سرمایه گذاری بخش خصوصی 
آزاد باشیم که ما محدودش نکنیم، این هم  بحث 
است. به نظر من اگر ما یک اندازه کوچک پول در 
شرکتی داشته باشیم، از مسیر ما همه سازمان های 

نظارتی می توانند در آن شرکت سرک بکشند. 

 چه تعداد از شرکت هایی که تسهیالت گرفته اند 
به نتیجه رسیده اند؟ 

انتها  به  تسهیالت مان  از  350فقره  باالی  تقریبا 
چندین  در  است.  شده  عاید  نتیجه اش  و  رسیده 
مراسم رونمایی، بخش هایی رونمایی و ارایه شده، 
اقساط شان  بازپرداخت  حال  در  آن ها  از  بسیاری 

هستند.
 این نشان می دهد که حمایت ها پاسخ داده؟

کمی  نتیجه  کیفی،  نتیجه  اما   داده  جواب  بله، 
بر  که  نیست  ارزشیابی  دقیق  نیست، یک مطالعه 
است،  چقدر  که  کنیم  حساب  مدلی  یک  اساس 
اثربخشی و تاثیرات اجتماعی کلی شان چقدر است، 
هم چنین مطالعه ای انجام نشده، شاید هم دلیلش 
این است که ما اینقدر درگیر کار اجرایی هستیم، به 
این موضوعات نمی پردازیم. حس من این است که 

بد نبوده است.
 و به لحاظ ارزش افزوده، ارزش افزوده برای اینجا 

داشته است یا نه؟ 
نه،  اگر بخواهیم مشهود را در نظر بگیریم نه، ولی 
غیر مشهود؛ بله. چون ما هزینه داده ایم. کار دقیق 
نظارت  هزینه،  یعنی  دقیق  بررسی  هزینه،  یعنی 
که  وقتی  منابع مان  از  مهمی  بخش  هزینه،  یعنی 
دارد می رود هزینه هم می برد. درست است که قرار 
است 11 درصد سود بگیریم، ولی مگر مجموعه های 
ارزیابی  برای  مگر  کار می کنند،  ما  با  که  مختلفی 
پول نمی گیرند؟ ما برخالف خیلی از ساختارهای 
دیگر اجازه نمی دهیم بابت ارزیابی و نظارت پولی 
از شرکت متقاضی گرفته شود. در حوزه لیزینگ هر 
فرآیندی  یک  می دهد،  تشکیل  پرونده ای  شرکتی 

را تا آخر می رویم، پولی هم هزینه می کنیم، شرکت 
آخر کار می گوید ببخشید مشتری ام منصرف شد، 
این یعنی چه؟ یعنی ما فقط هزینه کرده ایم. ما ازآن 
شرکت پولی نمی گیریم، پس برای ارزیابی هزینه، 
طریق  از  چه  منابع  پرداخت  برای  نظارت،  برای 
می کنیم،  هزینه  بانک ها  طریق  از  چه  خودمان، 
همه اینها را شما در نظر بگیرید، حساب نکرده ام 
ولی نسبت به 11 درصد چیزی نیست، پس به لحاظ 
ارزش مشهود، نه، اگر موتور سرمایه گذاری اشتراکی 
و معمولی راه بیفتد، می تواند مدل افزاینده در طول 
مدت آینده باشد. اگر این دو راه بیفتد و ما یک جایی 
سود کنیم، آن سود می تواند و باید کل صندوق را 
بزرگ کند یا حداقل پوشش دهد، ولی شما حساب 
می کنیم،  هزینه  فقط  ما  فعلی  مدل  این  در  کنید 
یادمان هست به هر حال در بهترین شرایط که حاال 
شرایط ما بهترین شرایط نیست، قطعا 6تا7 درصد 
اضافه  هم  را  آن  داشت،  خواهیم  معوق  مطالبات 
کنید، آن موقع نتیجه ای که خواهید گرفت این است 
که اگر در بلندمدت مداوما اعتبارات و بودجه های 
دولتی، کمک های دولتی به صندوق تزریق نشود، 

مداوما قدرت وام دهی ما کاهش پیدا می کند. 
فرض کنید خدای ناکرده یک بحرانی مانند سال 90 
هم اتفاق بیفتد، یک مرتبه سازمان فرو می ریزد. چرا 
ما این طوری هستیم؟ به خاطر این که این فضای 
اولیه موجود به شدت دارد فشار می آورد. ما هم متعهد 
بودیم که منابع دولت را حتما در همین مسیر هدایت 
کنیم. بنابراین چون سرمایه مان بوده، ذخیره کردیم، 
پولی که استفاده نمی شود اگر ذخیره اش نکنم، از 
بین می رود. این پول را اگر حساب قرض الحسنه یا 
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جاری می گذاشتیم که به مراتب بدتر بود. باالترین 
بردیم،  کار  به  منابع  مدیریت  برای  که  ساختاری 
استفاده از شرایط رسمی دولتی برای حفظ منابع 
بوده است یعنی وقتی منابع مان را احتیاج نداشتیم، 
و  است  ما  سرمایه  چون  بوده،  بانکی  ساختار  در 
ما  است.  ما  بر  حکم  منابع  مدیریت  اساسنامه  در 
نمی توانیم بدون مدیریت منابع، کاری انجام دهیم، 
چرا  که  می دادیم  پاسخ  باید  امروز  نمی کردیم  اگر 
نکردیم، ولی از ابزارهای دیگر مدیریت پول در کشور 
می گفتند  اول  روزهای  بسیاری  نکردیم.  استفاده 
بروید بورس، پولی که نمی خواهید در بورس ببرید. 
خیلی ها می گفتند بروید اوراق بگیرد و ... و از این 
بحث هایی که در حوزه های مالی است. ما روی همه 
آن ها خط کشیدیم، به خاطر این که آن فعالیت ها 
دامی نشود برای این که مسیر کل صندوق را به آن 

سمت ببریم.
 طرح هایی که به نتیجه نرسیده، چه تعداد است؟
من اعداد کمی ندارم. ما دو نوع مشکل داریم؛ یکی 
شرکت هایی هستند که در میانه راه ما می فهمیم که 
پول را به جایی که باید ببرند، نمی برند، از فرآیندشان 
من  این که  به  توجه  با  من  ارزیابی  دارند.  انحراف 
معاون تسهیالت صندوق بودم و بخش عمده ای از آن 
هزار شرکت را مورد بررسی قرار دادم، این شرکت ها 
بیش از 4 یا 5 درصد نیستند. حداقل به دلیل این که 
ساختار نظارتی ما بسیار خوب است و زود متوجه 
می شویم. البته می دانید بخش خصوصی پیچیده 

کار می کند. 
و  بگیرد  را  پول  که  است  این  دیگر  انحراف  یک 
برنگرداند، برداشت من این است عمده شرکت ها 

ماه   2 درخواست  با  حاال  برمی گردانند،  را  پول 
تاخیر یا مثاًل 6 ماه استمهال، ولی داریم. این دسته 

شرکت ها هم کمتر از 4 درصد هستند. 
پیشرفت  و  جلو  به  رو  را  صندوق  آینده  پس   

می دانید؟
تعداد  این  است،  افتاده  اتفاق  کارها  خیلی  بله 
شرکت ها را بررسی کردن، کار کمی نبوده است. این 
همه فرایند، طراحی، اجرا و پیاده سازی، کار کمی 
نبوده است. در 4سال گذشته، کار عظیمی انجام 
شده است. ما به شدت درگیر کار اجرایی هستیم، 
وقت نمی کنیم بررسی دقیق کنیم. من معاون اینجا  
هستم اما فرصت نمی کنم به این موضوعات بپردازم، 
من اصال فرصت نمی کنم شرکت ها را ببینم. تاکنون 
به حدود 1000 شرکت تسهیالت داده ام اما به اندازه 
تعداد انگشتان دست نرسیده ام از آن ها بازدید کنم 
اما 30 درصد شرکت هایی را که اینجا می آیند از ریشه 

می شناسم.
برنامه تازه ای را برای لیزینگ خرید تجهیزات   
و  شیوه  چه  با  را  کار  این  کرده اید.  آغاز  پزشکی 
شرایطی انجام می دهید و کدام بخش از تجهیزات 
پزشکی می تواند برای فروش تجهیزات و کاالهایش 

از این برنامه بهره مند شود؟
اعتبار  حوزه  در  تاکنون  ما  تسهیالتی  برنامه  بله، 
فروشنده بوده است. در حالی که در دو سال آیند 
تسهیالت زیرساختی که اعطا شده به بار می نشیند 
و نیاز به توسعه بازار این شرکت ها ایجاد می شود. 
به همین منظور ما مدیریت توسعه بازار و ابزارهای 
مالی  ابزارهای  و  کرده ایم  تأسیس  را  جدید  مالی 
توسعه بازار با رویکرد اعتبار خریدار ایجاد کرده ایم و 

مدام هم در حال افزایش آن ها هستیم.
خرید  لیزینگ،  مانند  ابزارهایی  ما  رویکرد  این  در 
دین و ضمانت نامه را در دستور کار خود داریم که 
برخی از آن ها عملیاتی شده است. در حوزه لیزینگ 
تولیدشده  سرمایه ای  کاالهای  خریداران  به  ما 
و 11   9 نرخ  با  تسهیالت  دانش بنیان  شرکت  های 
درصد اعطا می کنیم. این تسهیالت 36 ماهه است 
و بنا به اعتبار خریدار، عموما با چک و سفته و ضامن 

معتبر اعطا می شود.
برای کمک به توسعه بازار شرکت های ما هم چنین 
به کاالهای واسطه ای و نرم افزار نیز تسهیالت فروش 
اقساطی می دهیم که با استقبال شرکت ها مواجه 
بوده است. در حال حاضر بیش از 500 میلیارد ریال 

از این تسهیالت اعطا کرده ایم.                                        

به اندازه اعتبار شرکت به او با چک 
و سفته منابع می دهیم. شرکتی که 
باالتر از اعتبار تعیین شده تسهیالت 

می خواهد، باید وثیقه اش را بدهد. 
در حد اعتبار معمولش بیاید از ما 

چک و سفته بگیرد، اعتبار یک شرکت 
100 میلیون چک و سفته است، اعتبار 
سنجی می کنیم، همان 100 میلیون 

تومان را چک و سفته ببرد، ولی همان 
شرکت 100 میلیون تومانی اگر 

خواست یک میلیارد تومان بگیرد، 
ما نمی توانیم بدون وثیقه پرداخت 
کنیم، خالف صریح صرف و صالح 

منابع بیت المال است که من به کسی 
که 100 میلیون بیشتر اعتبار ندارد 

یک میلیارد تومان بدهم
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آیا دیابت نوع یک قابل کنترل می شود؟
کنترل بیماری های مزمن ریوی در خانه با گوشی های تلفن همراه
آیا نباید خبرهای منفی درباره اوباماکر را باور کرد؟
فناوری چاپ سه بعدی برای ساخت استنت های عروقی در حال توسعه است
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آیا خود شما یا یکی از نزدیکان تان مبتال به دیابت 
است؟ آیا می توانید شرایطی را متصور شوید که در 
خطای  با  و  خودکار  به صورت  قندخون  کنترل  آن 
بسیار کم قابل انجام باشد؟ دستاوردهای جدید علم 

پزشکی این موضوع را امکان پذیر ساخته اند.
آنچه که تابه حال درمان را دیابت نوع یک را غیرممکن 
ساخته است، نبود توانمندی بدن در ایجاد و تثبیت 
تالش ها  تمامی  که  است  قندخون  عادی  سطح 
می سازد.  بی ثمر  را  نگهداشتن  عادی  این  برای 
بنابراین، حتی خوابیدن می تواند برای افراد مبتال 
به دیابت نوع یک، بسیار ناخوشایند باشد، زیرا در 
زمان  در  قندخون  خطرناک  کاهش  موارد،  بیشتر 
خواب اتفاق می افتد. افراد مبتال به دیابت نوع یک، 
نیز  پیتزا  تکه  یک  خوردن  لذت  از  حتی  به سادگی 
بی بهره اند، زیرا ممکن است نیازمند دریافت مقدار 
مشخصی انسولین باشند و همین موضوع را برایشان 

پیچیده و خطرناک می سازد.
در  که  آن گونه  مصنوعی،  پانکراس  دستگاه 
مدیریت  است،  داده  نشان  حاضر  آزمایش های 
به طور  و  انجام می دهد  به طور خودکار  را  قندخون 
نوع  دیابت  به  مربوط  خطرات  از  مالحظه ای  قابل 
یک می کاهد و به زندگی افراد مبتال به دیابت نوع 
طریق  از  دستگاه ها  این  می بخشد.  بهبود  یک، 

نظارت بر سطوح گلوکز خون در ساعات مشخصی 
دیگر  و  انسولین  مناسب  میزان  واردکردن  و  روز  از 
مناسب  زمان  در  قندخون،  تنظیم  هورمون های 
این  از  بیمار، عمل می کنند. استفاده  به بدن فرد 
بی نیاز  انسولین  روزانه  تزریق  از  را  بیمار  دستگاه، 
سازمان  سالمت  و  تجهیزات  مرکز  مدیر  می کند. 
غذاوداروی ایاالت متحده آمریکا اعالم کرده است که 
در کنار این دستگاه، نیاز است میزان کربوهیدارت 
مصرفی در غذاهای روزانه بیمار کنترل شده باشد و 
این دستگاه هنوز نظارتی بر تغذیه ندارد و فقط میزان 

گلوکز خون را اندازه گیری می کند.
رایانه ای  الگوریتم های  را،  دستگاه  این  قلب   
خبره ای تشکیل می دهند که به طور زنده بر روی 
دستگاه های  دیگر  و  هوشمند  همراه  تلفن های 
این  هستند.  دسترسی  قابل  مشابه  الکترونیکی 
کنترل  حسگر  یک  به  متصل شدن  با  الگوریتم ها 
تشخیص  برای  انسولین  پمپ  یک  و  خون  گلوکز 
روندهای قندخون و کنترل میزان ورود انسولین به 

بدن، تجهیز شده اند. 
اما این دستگاه از نظر مکانیکی از یک کاتتر کوچک 
تشکیل شده است که زیر پوست قرار می گیرد و از 
طریق یک لوله کوچک به پمپ انسولین متصل است. 
پمپ انسولین هر سه روز یک بار تعویض می شود. 

نتیجه اولیه این دستگاه موفقیت آمیز گزارش شده 
است و در هیچ یک از بیماران زیر نظر، افت شدید 

گلوکز دیده نشده است.
با بهبود ساختار و تجهیز عملکرد این پانکراس های 
خون  گلوکز  میزان  پیش بینی  امکان  مصنوعی، 
برای  مختلف،  زمانی  بازه های  برای  آن  تغییرات  و 
کنترل شدید و بدون خطای میزان انسولین بهبود 
خواهد یافت. این موضوع بر از میان رفتن دوره های 
هایپر گلیسمیک و هایپوگلیسمیک تاثیرگذار خواهد 
با  مصنوعی،  پانکراس های  حاضر  حال  در  بود. 
تایید سازمان داروی ایاالت متحده آمریکا، یکی از 
پیشرفت های  انقالبی ترین  و  جنجال برانگیزترین 
سخت  بیماری های  کنترل  زمینه  در  پزشکی  علم 
درمان و مزمنی چون دیابت هستند. به باور بسیاری 
پانکراس های  ساخت  حوزه،  این  پژوهشگران  از 
مصنوعی از زمان کشف انسولین بزرگترین دستاورد 

بشری در زمینه کنترل دیابت است.
پیش بینی شده این دستگاه در سال 2017 میالدی 
ایاالت متحده  بازار شود. سازمان غذاوداروی  وارد 
آمریکا، استفاده از آن را برای بیماران 14 سال به باال 
جوان تر  افراد  در  دستگاه  استفاده  می داند.  مجاز 

نیازمند آزمایش های بالینی بیشتر است.
از  را  قندخون  تنظیم  کار  لوزالمعده،  یا  پانکراس 
طریق هورمون هایی چون انسولین به عهده دارد. 
النگرهانس  جزایر  سلول های  یک،  نوع  دیابت  در 
این غده، که کار ترشح هورمون درون ریز انسولین را 
برعهده دارند، به درستی کار نکرده، به بیماری دیابت 
می انجامد. سلول های جزایر النگرهانس، فقط دو 
درصد پانکراس را تشکیل می دهند و هورمون هایی 
پپتید  پلی  و  سوماتواستاتین  گلوکاگون،  چون 
پانکراسی را نیز آزاد می کنند. با این حال، انسولین 
مهم ترین هورمونی است که از این سلول ها و به طور 
کلی از پانکراس ترشح می شود. مهم ترین عملکرد 
انسولین این است که واکنش های آنابولیک بر روی 
واسیدهای  پروتئین ها،  چربی ها،  کربوهیدرات ها، 

نوکلئیک را تحریک می کند. 
مادرزادی وجود  به صورت  معمواًل  نوع یک،  دیابت 
دارد و در سال های اولیه و گاه نوجوانی خود را نشان 
می دهد. این نوع دیابت هیچ گونه ارتباطی با چاقی 
ندارد ولی رعایت رژیم غذایی مناسب می تواند در 

کاهش اثرات و خطرات آن مؤثر باشد.                                        

http://www.jdrf.org/research/artificial-
pancreas/

آیا دیابت نوع یک قابل کنترل می شود؟
ساخت و تجهیز پانکراس های مصنوعی؛

رقیه رضایی
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دستگاه های تنفس سنج یا اسپایرومترها که تا پیش 
از این و در سال های طوالنی در مراکز درمانی برای 
سنجش حجم هوای بازدم بیماران استفاده می شدند، 
با پیشرفت فناوری در موارد بسیاری قابل استفاده اند 
و می توانند در مدیریت روند درمان و کنترل شرایط 
بیمار مؤثر باشند. بنابراین قراردادن این دستگاه ها 
ارزان تر،  و  آسان تر  به صورت  بیماران  دسترسی  در 
بیماران،  برخی  مانع وخیم شدن وضعیت  می تواند 
پیشرفت  کنترل  در  و  استروئیدها  مصرف  کاهش 
برخی بیماری ها مؤثر باشد. اسپایرومترها جدید این 
امکان را فراهم می کنند که آزمایشاهای عملکرد ریه که 
به کنترل شرایط بیمار کمک می کنند، در خانه و توسط 
بیمار دچار بیماری انسداد ریوی مزمن یا آسم و افراد 

خانواده او، مورد استفاده قرار گیرد.
اسپایرومترها به طور معمول، حجم هوای داخل ریه، 
میزان خروجی و شیوه حرکت هوا درون ریه ها را مورد 
سنجش قرار می دهند و بررسی می کنند. شیوه کار 
از  همین رو  این دستگاه ها چندان ساده نیست،  با 
نوع  کار می کنند،  این دستگاه  روی  بر  که  گروهی 
جدیدی از یک اسپایرومتر هوشمند را طراحی کرده 
عملکرد  صحیح  به طور  می تواند  که  ساخته  اند  و 
 ،)FEF، FVC( ریه ها، هم چون اف ای اف،اف وی سی

اف ای وی، اف وی سی )FEV، FVC(، را اندازه گیری 
کرده و این اطالعات را به گوشی تلفن همراه پزشک 
معالج بفرستد. این روند، به صورت رایگان در اختیار 
بیمار قرار می گیرد و از این جهت برای بیماران مبتال 
به آسم و انسداد مزمن ریوی، نوید بخش آینده ای با 

نگرانی کم تر است.
این اسپایرومترهای جدید هنوز در بازار و برای مصرف 
آزمایش های  وجود  این  با  نگرفته اند،  قرار  عمومی 
اصلی در انجمن آمریکایی مبتالیان به بیماری های 
گلو و انجمن بیماری های تنفسی اروپا انجام شده 
و  بازار  به  معرفی  سمت  به  جدید  محصول  و  است 
سرمایه گذاری های معمول در حرکت است. بنابراین، 
بازار مصرف می شود و  در مدت زمان کوتاهی وارد 
شرایط را برای بیماران مبتال به بیماری های تنفسی 

بهبود خواهد بخشید.
این دستگاه به شکلی طراحی شده است که استفاده 
از آن برای افراد عادی، کودکان و بزرگساالن نیز ساده 
بیماری  بروز عالیم  پرفشار  باشد و حتی در شرایط 
هم چنین  باشد.  بهره بردن  قابل  آسان  به طور  نیز 
امکان بررسی هم زمان عالیم بر روی یک چارچوب 
الکترونیکی مشخص نیز برای پزشک در نظر گرفته 
شده است. به این شکل، پزشک می تواند با بررسی 

عالیم قبل و بعد از بروز شرایط خاص بیمار، و گفت وگو 
با بیمار درباره این شرایط از احتمال بروز شرایط مشابه 
در آینده بکاهد یا دست کم تاثرات آن بر روی بیمار را 

کاهش دهد.
این  از  بیماران  بیشتر  استقبال  برای  پژوهشگران 
فناوری، حداکثر تالش خود را برای پایین نگه داشتن 
قیمت این محصول کرده اند تا شرکت های بیمه برای 
رویکردی  محصوالت،  این  بیمه ای  پوشش  تامین 
مثبت تری داشته باشند و در یک کالم، انگیزه کافی 

در آنان ایجاد شود.
به ویژه تالش های  و  با وجود اسپایرومترهای جدید 
شرکت سازنده برای در دسترس مستقیم قراردادن 
خودمدیریتی  روند  بیماران،  برای  محصوالت  این 
بیماری های مزمن که روندی نو در پزشکی است، قابل 
گسترش است. علی رغم این تمایل به خودمدیریتی، 
سازندگان این دستگاه معتقدند که در شرایط بعد از 
جراحی، سایستیک فیبروسیس، آسم و به ویژه آسم 
کودکان، این دستگاه ها برای ارایه کنندگان خدمات 
پزشکی نیز بسیار کارآمدند و می توانند انقالبی در روند 
کنترل بیماری های مزمن ریوی ایجاد کنند. امکان 
بررسی  و  درمانگر  پزشک  با  آنالین  ارتباط  برقراری 
این  اصلی  مزایای  از  آنالین  به صورت  بیمار  شرایط 

اسپایرومترهای جدید برای مراکز درمانی است.
بازار مصرف، شکل  به  فناوری  این  ورود  در صورت 
جدیدی از پزشکی الکترونیک و مبتنی بر گوشی های 
تلفن همراه در زمینه درمان بیماری های تنفسی ایجاد 
خواهد شد که می تواند در مراحل اولیه بروز عالیم 
بیماری، امکان تماس با پزشک را برای بیمار فراهم 
کند و از اثرات مخرب بروز حمله ها بکاهد. هم چنین، 
مرتب  ارتباط  در  می توانند  جدید،  اسپایرومترهای 
و روش مند میان پزشک معالج و بیمار انقالبی جدید 
ایجاد کنند و از این نظر، در شکل گیری روابط بین 
پزشک و بیمار نیز تحوالتی را ایجاد خواهند کرد. امکان 
ردیابی منظم نشانه های بیماری و امکان مکالمه از 
طریق شبکه های اجتماعی یا حتی همه خوان کردن 
موضوع، از نظر روان شناسی نیز می تواند تاثیر بهتری 

بر بیمار داشته باشد.
مهم ترین نکته در مورد بیماری های مزمن، مربوط به 
شیوه و شدت کنترل نشانه های آزاردهنده بیماری 
است و از این رو، روش های نظارت بر عوامل بروز این 
عالیم و جلوگیری از بروز مجدد این عالیم از اهمیت 

خاصی برخوردارند.                                                 
http://www.news-medical.net/?tag=/Spirometry

کنترل بیماری های مزمن ریوی در خانه با 
گوشی های تلفن همراه

کاربرد اسپایرومترها تغییر می کند؛
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بازگشت 56 سنت از هر دالر سرمایه گذاری 
برای بیمه کودکان

کنفرانس پیشتازان کاخ سفید با حضور صدها فعال 
میزبانی  به  و  مختلف  حوزه های  در  فناوری  عرصه 
دانشگاه های کارنگی ملون و پیتزبورگ در روز سیزدهم 
اکتبر 2016 برگزار شد. در این کنفرانس، باراک اوباما 
نیز به عنوان یکی از سخنرانان حضور داشت و در هنگام 
بحث با دیگر اعضای پنل، به برخی موضوعات پیرامون 
اجرای قانون درمان مقرون به صرفه نیز پرداخت و از این 

قانون دفاع کرد.
به  اشاره  با  او  شده،  منتشر  گزارش های  اساس  بر 
پزشکی  حوزه  در  آمریکا  که  بزرگی  دستاوردهای 
دقیق و تحقیقات مغز به دست آورده است، از ضرورت 
دستیابی این کشور به نمونه های جدید تحقیقاتی 
یاد  نوآوری های بیشتر در حوزه سالمت  برای خلق 
کرد. او هم چنین از دستاوردهای قانون درمان مقرون 
به صرفه نیز دفاع کرد و گفت: »از پایین بودن سرعت 
سازمان های دولتی در زمینه دستیابی به درمان های 
جدید ناامید نشده ام. او هم چنین مهم ترین وظیفه 
سازمان غذا و داروی آمریکا را تشخیص نسخه های فاقد 

ارزش دارویی واقعی )روغن مار( از نسخه هایی که برای 
درمان واقعی بیماران دانست. روغن مار اصطالحی 
است که برای اشاره به داروهای غیرواقعی و بی کیفیت 

به کار می رود.
انتشار این خبر بهانه ای است تا به بررسی کوتاهی 
در شیوه عملکرد اوباماکر در سال های اجرای آن و 
این موضوع که خبرهای منفی که مدام درباره این 
قانون تولید و منتشر می شوند تا چه حد قابل اتکا 
هستند، بپردازیم. قانون درمان مقرون به صرفه یکی 
از جنجالی ترین قوانین ایالت متحده آمریکا در حوزه 
و  داغ  نقاط  از  نیز  اکنون  هم  و  است  بوده  سالمت 
مناقشه برانگیز مناظرات کاندیداهای جمهوری خواه 
و دموکرات ریاست جمهوری این کشور، برای انتخابات 

هشتم نوامبر 2016 است.
گزارش زیر برگردان و بازنویسی شده از گزارش نیویورک 
نقاط قوت طرح گسترش  به  »توجه  با عنوان  تایمز 
مدیکید برای منقدان اوباماکر آسان است«، در تاریخ 
26 سپتامبر 2016، به قلم آرون کارول، تحلیل گر حوزه 
بهداشت و درمان است: »سه سال از اجرای قانون درمان 
مقرون به صرفه در آمریکا می گذرد و به نظر می رسد 

که بیشتر اخبار در این مورد منفی است: »بیمه گران 
بیمه  برنامه های  از  ایالت های مختلف  خصوصی در 
شبکه های  می شوند،  خارج  قانون  عمومی  درمانی 
مربوط به این قانون روزبه روز ضعیف تر می شوند، حق 
تامین  و رقابت میان مراکز  افزایش می یابند  بیمه ها 
خدمات درمانی هر روز بیشتر از قبل کاهش می یابد. 
اما، این موضوع مهم است که به خاطر داشته باشیم که 
اگر نه همه، بلکه زیر پوشش قرار گرفتن بیشتر افرادی 
که تازه بیمه شده اند، در راستای اجرای طرح گسترش 
مدیکید بوده است که به عنوان بخش جدایی ناپذیر از 
اجرای قانون درمان مقرون به صرفه به شمار می آید. 
حتی در این حوزه نیز خبرها چندان خوش نیست: 
مدیکید خدمات با کیفیت پایین ارایه می کند و امکان 
انتخاب میان ارایه کنندگان خدمات در آن اندک است؛ 
اداره سازوکارهای مربوط به مدیکید برای ایالت ها گران 
از آب در می آید و هزینه های در حال افزایش آن احتماال 
به ورشکستگی ایالت ها منجر خواهد شد. این خبرها 
تا حدی ناخوشایند است که تا به حال 19 ایالت از 50 
از شرکت در طرح گسترش مدیکید،  آمریکا،  ایالت 
که  می شود  گفته  وجود،  این  با  کرده اند.  خودداری 

آیا نباید خبرهای منفی درباره اوباماکر را باور کرد؟
دفاع از اوباماکر؛
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این اخبار تنها یک سویه موضوع را پوشش می دهند 
و در بیشتر موارد، گسترش مدیکید در زمینه بازگشت 
سرمایه ها موفق عمل کرده است و همین موضوع را 

می توان به کلیت اوباماکر نیز تعمیم داد.
یکی از تحلیل های سرسخت درباره مزایای سالمت 
مربوط به بیمه شدگان نشان می دهد که مدیکید در 
سطوح مختلفی عمل کرده است و می کند. با این حال، 
منتقدان برنامه به مطالعاتی که نشان می دهد پوشش 
افراد  وضعیت  حتی  و  است  ضعیف  بسیار  مدیکید 
تحت پوشش آن از افراد بیمه نشده بدتر است، اشاره 
می کنند. البته، باید در نظر داشت که این مطالعات 
بیشتر ناقص هستند و گاهی غرض ورزی هایی در این 

مطالعات دیده می شود که نباید نادیده گرفته شوند.
علی رغم آنچه که گفته شد، برخی از مطالعات خوب، 
قابل اتکا و صادق نیز وجود دارند. مطالعه تازه مؤسسه 
بیمه سالمت ایالت اورگان، یکی از شناخته شده ترین 
این مطالعات است. بسیاری از خبرها و گزارش های 
نسبتا  و  کوتاه مدت  یافته های  اساس  بر  مطبوعاتی 
دقیق این مطالعه منتشر شده اند که حاوی اخبار خوب 
و بد درباره شیوه عملکرد اوباماکر در جامعه آمریکاست. 
به  پاسخگویی  به  قادر  نیز  مطالعات  این  حتی  اما 
بسیاری از سواالت کلی و بلندمدت درباره قانون درمان 
قابل  نمی توانند اطالعات  و  نیستند  مقرون به صرفه 
اتکایی درباره تاثیرات اجرای این قانون بر وضعیت 

سالمت ایاالت متحده آمریکا در بلند مدت ارایه کنند، 
زیرا این موضوع کامال به گذشت زمان وابسته است.

برای مشاهده مزایا و نتایج اوباماکر در سطح گسترده ای 
از جمعیت، باید به اشکال دیگری از مطالعات روی 
آورده شود. این امر نیازمند تغییر در سیاست گذاری 
حوزه تحقیقات در ایاالت متحده آمریکاست. در واقع، 
برخی از مطالعات از مزایای اجرای پوشش درمانی 
برای کودکان و زایمان که از اواخر دهه 1970 تا اوایل 
دهه 1990 به سرعت در حال گسترش بود، نشان 
دارند. برخی از مطالعات نشان می دهند که برای نمونه 
پوشش درمانی مادران باردار در اوایل دوران بارداری، 
به کاهش میزان چاقی مفرط فرزندان در سنین باالتر 
بیشتر  درمان  برای  بچه ها  این  است.  شده  منجر 
بیماری های مزمن، به ویژه برای جلوگیری از بروز این 
بیماری ها، به میزان کم تری بستری شده اند و همین 
موضوع تا اندازه قابل قبولی از هزینه های درمان در 

ایاالت متحده آمریکا کاسته است.
مطالعات دیگری که در پاییز سال قبل انجام شد، گام را از 
این نیز فراتر نهاده است. با بهره برداری از سیاست های 
نزدیک  از  توانسته اند  محققان  مدیکید،  مشمولیت 
افراد دارای مزایا و افراد فاقد مزایای پوشش درمانی 
مدیکید را بررسی و مقایسه کنند. آن ها دریافته اند که 
آمریکایی های آفریقایی تبار که در زمان کودکی خود در 
مدت زمان بیشتری زیر پوشش مدیکید بوده اند، کمتر 
بستری شده اند و در دوران بزرگسالی، پایشان کمتر به 
اورژانس بیمارستان ها باز شده است. در این مطالعه، 
مشخص شده است که در پوشش مدیکید بودن برای 
تعداد سال های بیشتر به نتایج بهتری، حتی در زمینه 

کاهش مرگ و میر منجر شده است.
باید در نظر داشت که مزایای مدیکید، که می توان 
از آن به عنوان بخش اصلی و پیشینی قانون درمان 
مقرون به صرفه یاد کرد، فقط محدود به حوزه سالمت 
نیست. یکی از تحقیقات مرکز ملی تحقیقات اقتصادی 
در سال 2016، به بررسی تاثیر گسترش مدیکید بر 
درآمد مالی افراد ذینفع پرداخته است. این مطالعه 
با استفاده از داده های رسمی نشان داده است که 
گسترش مدیکید به کاهش 1000 دالری هزینه های 
درمانی افراد زیر پوشش مدیکید انجامیده است. این 
مزایا در جامعه نیز قابل مشاهده است. مطالعه دیگری 
نیز در اوایل سال 2015 انجام شده است که به بررسی 
چگونگی تاثیر اقتصادی بلند مدت گسترش پوشش 
پرداخته  1980و1990  دهه های  در  کودکان  برای 
است. تحلیل این مطالعه نشان می دهد که کودکانی که 

بیشتر در پوشش مدیکید بوده اند، احتمال ورود آن ها 
به کالج، کسب درآمد باالتر و پرداخت مالیات بیشتر 
در زمانی که 28 سال داشته اند، بیشتر بوده است. 
این نه تنها به معنای امید به زندگی بیشتر است، بلکه 
به معنای بازگشت سرمایه گذاری های اولیه با گذشت 
زمان نیز است. در واقع، پس از محاسبه تمامی این 
عوامل، محققان تخمین زده اند که دولت 56 سنت از 
هر یک دالری را که برای پوشش مدیکید کودکان هزینه 
کرده است، تا زمانی که ذینفعان به سن 60 سالگی 
برسند، دریافت خواهد کرد. دیگر مطالعات نیز تایید 
کرده اند که پوشش مدیکید در کودکی، احتمال اتمام 
دوران دبیرستان و ورود به دانشگاه را برای کودکان 

بیشتر می کند. 
در سطح ملی، گسترش مدیکید در قالب قانون درمان 
مقرون به صرفه در حال انجام است. پوشش بیمه ای آن 
افزایش یافته و کیفیت آن نیز بهبود پیدا کرده است. 
برخی ایاالت که مدیکید را گسترش داده اند، انتظار 
دارند که در چند سال آینده، صرفه جویی های خالصی 
در زمینه بهداشت و درمان داشته باشند. هم چنین در 
ایالت هایی که مدیکید گسترش یافته است، میزان 
مراجعات بیمارستانی و بستری های بدون پوشش بیمه 

کمتر  بوده است.
تمرکز بر روی نقاط مثبت، می تواند به همان اندازه که 
تمرکز بر نقاط منفی مخرب است، تاثیرات بدی داشته 
باشد. تصمیم گیری های سیاست گذارانه دربرگیرنده 
سیاست های مربوط به حوزه سالمت، باید هر دو جنبه 
را مد نظر داشته باشند. این موضوع که اجرای قانون 
درمان مقرون به صرفه برای دولت فدرال و دولت های 
در  دولت  هزینه کردن  مانع  و  بوده  هزینه بر  محلی 
است.  درست  است،  شده  اثربخش تر  بخش های 
هم چنین این که میزان پرداخت اوباماکر به پزشکان و 
مراکز درمانی کم است نیز درست است و این موضوع 
بیشتر باعث کاهش امکان انتخاب افراد زیر پوشش 
می شود، زیرا مراکز کمتری همکاری با پوشش درمانی 
آن ها را می پذیرند. اما، در حال حاضر و با وجود تمامی 
نواقص ناشی از بررسی های کوتاه مدت و حضور ردپای 
سیاست در مطالعات اصلی، به ترازنامه کلی مدیکید و 
اوباماکر نگاه می کنیم، مواردی چون مزایای سالمت، 
امنیت مالی، بهبود اجتماعی از مجرای آموزش قابل 
مشاهده هستند. بنابراین بحث برای این که پولی که در 
طرح هایی چون مدیکید صرف شده است، در جای 

درست هزینه شده یا خیر، دشوار نخواهد بود.                              
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رویای استنت های عروقی انعطاف پذیر، قابل تجزیه 
در بدن و منحصر به هر فرد و مشخصات زیستی او، دیگر 
فقط رویا نیست. محققان در دانشگاه نورث وسترن در 
ایلینویز آمریکا، در حال واقعیت بخشیدن به این رویا 

هستند.
در  پزشکی  مهندسی  استاد  آمیر،  گیلمور  دکتر 
دانشگاه نورث وسترن در گفت وگو با اخبار پزشکی 
اچ سی بی )HCB( گفت: »بر اساس نظریه، چنانچه 
آنچه که ما در پی آن هستیم در آینده به واقعیت تبدیل 
درمان  و  تشخیص  مزایای  از  می توانند  همه  شود، 
منحصر به هر فرد با کاربرد بهینه تجهیزات پزشکی 

بهره مند شود.«
در حال حاضر، بیشتر استنت ها از فلز ساخته شده اند 
اندازه های  در  مصرف«  برای  »آماده  به صورت  و 
مختلف وجود دارند و این پزشک است که باید حدس 
بزند کدام اندازه از استنت برای بیمار مناسب است. 
تشخیص صحیح این موضوع به تجربه پزشک وابسته 
است و احتمال خطا در این تشخیص بسیار باالست. 
همین امر، هزینه های بسیاری را به بیمار و پزشک 

درمانگر وارد می کند. 
استنتی که از نظر اندازه با بدن بیمار مطابقت نداشته 

باشد، ممکن است در درون شریان حرکت کند و بیفتد. 
در این صورت پزشک ناچار است دوباره محل جراحی 
را باز کند و استنت گیرکرده درون شریان را احیا کند یا 
دست کم به وسیله پیوند عروقی که روندی گران قیمت 

و پرخطر است، یک گذرگاه فرعی ایجاد کند.
شده اند،  موفق  نورث وسترن  دانشگاه  محققان 
روش چاپ سه بعدی را ایجاد کنند که به نام میکرو 
به  می تواند  و  می شود  شناخته  استریولیتروگرافی 
ساخت استنت هایی از جنس پلیمر قابل جذب در 
بدن بیانجامد. این پلیمر با تابش نور با الگوی خاصی 
به شکل سخت و جامد درآمده، سپس به طور آهسته 
به شکل مایع در می آید. بنابراین داروهای مورد نظر 
می توانند درون این پلیمر جای بگیرند و به آهستگی 
در محل مورد نظر که در آن کار گذاشته شده اند، آزاد 
شوند تا به بهبود و بازسازی دیواره رگ های خونی 

کمک کنند.
تصمیم  می تواند  جراح  که  است  معتقد  آمیر  دکتر 
بگیرد که چه داروهایی را درون استنت قرار دهد تا 
به آرامی در خون آزاد شوند و به بهبود وضعیت بیمار 
و درمان او کمک کنند: »با ایجاد این استنت های 
داروهای  به  فقط  پزشکان  نیست  الزم  دیگر  جدید 

محدودی که در استنت های پیش آماده وجود دارند 
]و همیشه احتمال بزرگی برای مثبت عمل نکردن 
بسنده  دارد.[  وجود  مشخصی  بیمار  برای  آن ها 
درمان  در  می توان  هم چنین  فناوری  این  از  کنند. 
به ساختارهای  مربوط  که  از سرطان  انواع خاصی 
رگ ها و دیگر مجراهای بدن هم چون مجرای تنفسی، 
از  بخش هایی  حتی  و  اداری،  و  تناسلی  مجراهای 
دستگاه گوارشی بدن استفاده کرد. داروهای شیمی 
درمانی می توانند درون این استنت ها قرار بگیرند و 

سپس درون بخش های مورد نظر بدن آزاد شوند.
پزشکان  نزدیک،  آینده  »در  می افزاید:  آمیر  دکتر 
تصویربرداری،  فناوری های  کمک  به  است  ممکن 
اندازه گیری  واقع  در  و  اندازه  به  دسترسی  توانایی 
دقیق قطر رگ های بیمار را داشته باشند و سپس با 
چاپ سه بعدی یک استنت که با آن اندازه ها هم خوانی 
دارد، روند درمان را کم هزینه تر و ساده تر کنند. البته 
این موضوع کامال به سرمایه گذاران بخش سالمت و 
تصمیم آن ها برای ورود به این بخش بستگی دارد.« با 
پیشروی در برنامه تحقیقاتی دانشگاه نورث وسترن، 
محققان درباره مدت زمان جذب استنت در درون بدن 
نیز دیدگاه های مختلفی دارند. آن ها به دنبال آزمایش 
در  که  هستند  استنت هایی  مبتکرانه  طراحی های 

مدت زمان بلندتر نیز قابل استفاده باشد.
امروزه، استنت ها عمدتا برای ورود دارو به بخش های 
مختلف بدن مورد استفاده قرار می گیرند. با این حال، 
اولین مورد استفاده از این ابزار که در سال 1986، در 
تولوز فرانسه انجام شد،  برای جلوگیری از، بسته شدن 
رگ بوده است. بعدها موارد استفاده دیگری نیز برای 
این ابزار تعریف شد. از جمله، برای کاهش احتمال 
بسته شدن مجدد رگ بعد از عمل جراحی باز قلب که 
تنها یک سال بعد از نخستین مورد استفاده، رخ داد. 
امروز استنت های مختلفی در اندازه های گوناگون 
پیش آماده  به صورت  مختلفی  داروهای  دارای  و 
وجود دارند. چنانچه امکان چاپ سه بعدی استنت 
از پلیمری قابل جذب در بدن ایجاد شود، انقالب 
بزرگی در درمان بیماری های قلبی و عروقی و سرطان 
مجراهای مختلف بدن خواهد بود؛ زیرا امکان درمان 
منحصر به هر فرد را برای پزشکان فراهم می سازد و از 
این رو، می تواند از بروز خطاهای بسیاری جلوگیری 
از هزینه های درمان بکاهد و درمان را برای  کرده، 

بیمار بهینه تر سازد.                                                           

https://3dprint.com/153776/northwestern-vas-
cular-stents/

فناوری چاپ سه بعدی برای ساخت 
استنت های عروقی در حال توسعه است

تحقیق و توسعه در دانشگاه نورث وسترن؛



وزارت بهداشت به تازگی برنامه واگذاری و ادراره  برخی مراکز درمانی به بخش خصوصی و 
رشکت های تجهیزات پزشکی را در پیش گرفته است. این برنامه در نخستین گام، بر واگذاری مراکز 
دیالیز و راه اندازی مراکز جدید به بخش خصوصی مترکز کرده است. در این شامره در گفت وگو با 
مدیران وزارت بهداشت و رشکت های تجهیزات پزشکی و یکی از پزشکان فوق تخصص بیامری های 
کلیوی به بررسی واگذاری اداره مراکز دیالیز به بخش خصوصی پرداخته ایم. هم چنین گزارشی 
از بیامرستان فوق تخصصی، آموزشی و پژوهشی مغز و اعصاب پروفسور سمیعی که با مشارکت 
نهادهای نیکوکاری ساخته می شود آماده کرده ایم.

پرونده
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سایه تردید بر طرح واگذاری مراکز 
دیالیز به بخش خصوصی

کلیه  پیشرفته  نارسایی  بیماری  با  ایرانی  هزار   55
زندگی می کنند و در حال درمان با یکی از روش های 
بیماران  از  نیمی  حدود  هستند.  کلیه  جایگزین 
نارسایی کلیه در ایران از روش درمانی پیوند استفاده 
می کنند و نیم دیگر یکی از دو روش دیالیز را به کار 
می برند. 27 هزار و 500 بیمار در ایران همودیالیز 
می شوند و هزار و 600 نفر روش دیالیز صفاقی را به کار 
می برند. یعنی بیش از 95 درصد بیماران دیالیزی در 
ایران روش همودیالیز را استفاده می کنند که برخالف 
روش سرپای دیالیز صفاقی، وابسته به ماشین ها و 

مراکز دیالیز است.
بیش از 90 درصد مراکز همودیالیز کشور در مراکز 
درمانی بیمارستانی قرار دارد. این آمار بدون محاسبه 
دیالیز  تنها  که  مراکز درمانی است  و  بیمارستان ها 
استاندارد  که  حالی  در  می دهند.  انجام  اورژانسی 
نسبت بیمار به تخت در کشورهای توسعه یافته جهان 
4 اعالم شده  است، میانگین نسبت بیمار به تخت 
در ایران 5 است و مقایسه آماری استان های مختلف 
کشور نشان می دهد این نسبت در نیمی از استان های 
این میانگین است که نشان دهنده  از  کشور کمتر 

توزیع نامتناسب امکانات دیالیز در کل کشور است. 
در ایران 500 بخش همودیالیز دایمی دایر است که 
85 درصد این مراکز دولتی، 9 درصد خصوصی و 6 
وزارت  بنابراین  به خیریه ها هستند.  وابسته  درصد 

در  دیالیز  درمان  اصلی  متولی  عنوان  به  بهداشت 
کشور با در اختیار داشتن 85 درصد تخت های این 
بخش با نگاهی به مشکالت ریز و درشت این حوزه 

درمان تصمیم به اجرای طرحی بزرگ گرفت. 
بسیاری از ماشین های در حال کار در بخش های 
دیالیز کشور کهنه و فرسوده شده اند و بسیار بیشتر 
از استاندادرهای شرکت های سازنده کار کرده اند. 
یکسان  استان ها  تمام  در  دیالیز  امکانات  توزیع 
نیست و در نتیجه تعدادی از استان ها و مناطق کشور 
عالوه بر فرسودگی دستگاه ها با کمبود امکانات هم 

دست و پنجه نرم می کنند. 
رشد بیماران نیازمند به دیالیز 5 تا 6 درصد است و 
این یعنی هر سال به تعداد بیشتری ماشین دیالیز 
جدید و در نتیجه مراکز جدید نیازمندیم. از سوی 
دیگر منابع بخش دولتی پاسخگوی همین مراکز 
موجود نیز نیست و نمی تواند بیش از این زمام امور 
را در دست نگاه داشته و شرایط مطلوب را تضمین 
کند. هم چنین دیالیز به نوعی یک درمانی سرپایی 
در  بیمار  نیست  نیاز  آن  برای  که  می شود  شمرده 

بیمارستان بستری شود 
این  بیمارستان  فضای  از  خارج  می توان  بنابراین 
مراکز را برپا کرد و فضای گران قیمت بیمارستان ها را 

برای درمان های ضروری تر دیگری باز کرد.
رایزنی حوزه  به یک سال  نزدیک  از  نتیجه پس  در 

یک  در  بهداشت  وزارت  اقتصادی  مشارکت های 
توسعه  و  مدیریت  منظور  »به  کرد:  اعالم  فراخوان 
مراکز دیالیز در سراسر کشور در قالب قراردادهای 
ساخت، تجهیز، بهره برداری و مالیکت« این مراکز را به 
سرمایه گذاران بخش خصوصی واگذار می کند. بیش 
از 20 شرکت به این فراخوان پاسخ دادند که در این 
میان 7 شرکت برگزیده شده اند تا در اجرای این طرح 
وزارت بهداشت را همراهی کنند. براساس این طرح 
ایران به 10 منطقه تقسیم خواهد شد و هر منطقه با 
520 تخت به یک، دو یا سه شرکت از میان شرکت های 
تا ظرف 18 ماه مراکز  برگزیده سپرده خواهد شد 
دیالیز را مدیریت کرده و کم کم از فضای بیمارستانی 
بیرون ببرند و در نهایت با سرمایه گذاری آن را تبدیل 
به بخش خصوصی کنند. دست اندرکاران حوزه دیالیز 
اما به این طرح با دیده شک و تردید می نگرند و حتی 
شرکت کنندگان در فراخوان نیز اما و اگرهای زیادی در 

پس ذهن خود دارند. 
بیماری نارسایی پیشرفته کلیه یکی از سه بیماری 
است که به عنوان بیماری خاص شناخته می شود 
است.  بیمه  پوشش  زیر  کامل  به طور  آن  درمان  و 
یعنی هیچ کدام از بیماران دیالیز نباید مبلغی بابت 
درمان دیالیز خود بپردازند و تمام هزینه های درمان 
آن ها توسط بیمه های و طبق تعرفه های تعیین شده 
پرداخت می شود. اما بخش خصوصی این تعرفه ها را 
بسیار کم می داند و معتقدند پاسخگوی هزینه های 
این مراکز نیست به ویژه که این مراکز هیچ دریافتی 
به جز پرداخت بیمه ها ندارند که ماه ها و حتی تا یک 
سال تاخیر دارند.  از سوی دیگر معتقدند چون در 
حال حاضر هیچ نظارتی بر کیفیت انجام دیالیزها 
بهداشت  وزارت  سوی  از  نه  و  بیمه ها  سوی  از  نه 
صورت نمی گیرد، در صورت اجرای طرح با همین 
شرایط شاهد خواهیم بود که بخش خصوصی برای 
جلوگیری از ضرر و زیان و به دست آوردن سود مناسب 
به سمت دستکاری در روند درمان و استفاده از مواد و 
تجهیزات نامرغوب کشیده خواهد شد. شرایطی که 
می تواند تا حد زیادی کیفیت دیالیز را پایین آورده و 
سالمت و جان بیماران را به خطر افکند. عالوه بر این 
که همین حاال هم کشور با کمبود 500 نفرولوژیست 
مواجه است و 250 نفرولوژیست حاضر در کشور 
نمی توانند پاسخگوی نیاز مراکز دیالیز فعلی باشند 
و افزودن بیش از 5 هزار تخت جدید به مراکز  دیالیز 
کشور بدون نظارت مستقیم متخصصان این بخش 

می تواند شروع مشکالت بزرگ تر جدید باشد.                

گزارش
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حمید اسدی، معاون فنی و اجرایی حوزه مشارکت های 
اقتصادی وزارت بهداشت، ایجاد تخت های جدید 
را توسط دولت چندان منطقی نمی داند. او معتقد 
است منابع محدود دولت برای این کار کافی نیست. 
عالوه بر این که دیالیز می تواند خارج از بیمارستان 
انجام شود و نیاز به اشغال فضاهای بیمارستانی برای 
انجام این کار نیست: » تنها 20 درصد افرادی که 
دیالیز می شوند به دلیل وجود عفونت یا شرایط حاد 
نیاز دارند که در بیمارستان و با امکانات موجود در آن 
دیالیز شوند. باقی بیماران می توانند در بخش های 

بیرون از بیمارستان عمل دیالیز را انجام دهند.« 
هم  بیمارستان،  از  دیالیز  بخش  خروج  واقع  در 
هزینه های این درمان را کاهش می دهد و هم سطح 
افزایش  دیالیز  بخش های  به  را  بیماران  دسترسی 
می دهد. به اضافه این که بخش خصوصی می تواند 
همان خدمات را با کیفیت بهتر و کیمیت باالتر ارایه 
آگهی  امسال  ماه  شهریور  بهداشت  وزارت  کند. 
فراخوان سرمایه گذاری به منظور مدیریت و توسعه 
مراکز دیالیز در سراسر کشور در قالب قراردادهای 
منتشر  را  مالکیت  و  بهره برداری  تجهیز،  ساخت، 
کرد. بیش از 20 مجموعه بزرگ به این فراخوان پاسخ 
دادند: »ما برای این بدانیم چند مجموعه بزرگ در 
ایران می توانند انتظارات ما را در این حوزه برآورده  
کنند و آن ها را شناسایی کنیم، فراخوان دادیم. پس از 
انتشار این فراخوان بیش از 20 مجموعه در این زمینه 
اعالم آمادگی کردند که خیلی بیشتر از انتظار ما بود. 
بر اساس صالحیت های  از میان آن ها 7 مجموعه 
سه گانه عمومی، مالی و اقتصادی و فنی و تخصصی 

تایید صالحیت شدند. در آینده نزدیک نیز مناقصه ای 
میان این شرکت ها برای واگذاری 5200 تخت دیالیز 

برگزار خواهد شد.« 
او معتقد است با این تصمیم وزارت بهداشت و سپردن 
کار به چند اپراتور بزرگ به جای تعداد زیادی مجموعه 
کوچک، بیماران سراسر کشور خدمات بهتر با کیفیت 
و  تولیدکننده ها  »از  کرد:  خواهند  دریافت  بیشتر 
و همکاری  به شرط همراهی  بزرگ  واردکننده های 
را  محصولش  واردات  انحصار  که  شرکتی  و  برند 
فراخوان  این  در  که  است  درخواست  شده  دارند، 
شرکت کنند. به طبع هدف اول ما حمایت از تولید 
داخلی است و تولیدکنندگان در اولویت قرار دارند. 
اما هم چنان شرکت های واردکننده ای که نمایندگی 
شرکت ها و برندهای معتبر جهانی را دارند به شرط 
از آن کاال وارد می کنند برای  همکاری شرکتی که 
واردات تدریجی دانش پایه و فناوری برتر در سال های 
آینده، می توانند در این طرح شرکت کنند. چرا که 
کیفیت  و  تولید  افزایش  طرح  این  اهداف  از  یکی 
تولیدات داخلی و مجهز شدن به فناوری و دانش روز 

است.« 
معاون فنی و اجرایی حوزه مشارکت های اقتصادی 
وزارت بهداشت  با اعالم این که در نهایت کار با برگزاری 
بزرگ سپرده خواهدشد،  اپراتور  تا 6  به 4  مناقصه 
می افزاید: » یکی دیگر از مزایای سپردن کار به بخش 
خصوصی این است که دست ما برای نظارت بازتر 
می شود و می توانیم در حوزه نظارت قوی تر عمل کنیم 
چون پرداخت  ها از این پس براساس کیفیت خدمات 

ارایه شده، خواهد بود.«

معاون فنی و اجرایی حوزه مشارکت های اقتصادی وزارت بهداشت: 

کیفیت، معیار پرداخت هزینه های مراکز دیالیز است 
تعرفه های تعیین شده،20درصد بازگشت سرمایه دارد
در حال حاضر 5400 تخت دیالیز در بخش دولتی موجود است که درمان بیشتر 28 هزار و 500 بیمار دیالیزی کشور را انجام می دهد. از این تعداد 
تخت 1600 تخت مستهلک شده و نیاز به تعویض دارد. بر اساس سیاست های درمانی دولت 80 درصد این تخت ها یعنی 5200 تخت نیز باید 
به بخش خصوصی سپرده شود. عالوه بر این هم اکنون بخش های دیالیز برای این که بتوانند به خوبی پاسخگوی نیازهای بیماران دیالیزی کشور 
باشند باید 1500 تخت دیگر هم به این مجموعه افزوده شود و تعداد تخت های فعال کشور به نزدیک 7 هزار تخت برسد. هم چنین باید در نظر داشت 
که آمار بیماران دیالیزی کشور ساالنه 7درصد رشد می کند که بخش درمان باید برای تامین نیازهای این بیماران جدید نیز آماده باشد. باقی مانده 

تخت های بخش دولتی نیز در سال های آینده زمان مصرف شان به پایان می رسد و مستهلک می شوند بنابراین باید از دور خارج و نوسازی شوند.

او هم چنین تاکید می کند: »البته از آن جا که بیماران 
بیمه ها  و  هستند  بیمه  پوشش  زیر  کامال  دیالیزی 
پرداخت کامل هزنیه ها را برعهده دارند و تعرفه ها را 
هم آن ها مشخص می کنند، این وظیفه آن ها است 
که نظارت کنند. اما این مانع نظارت وازرت بهداشت 
به عنوان مصرف کننده نهایی نمی شود و ما نظارت 
را به عنوان تکلیف خود انجام خواهیم داد. بیمه ها 
بخش  به  دیالیز  هزنیه های  پرداخت  برای  باید  هم 

خصوصی، کیفیت و کمییت کار را در نظر بگیرند.«

پایش کیفیت یعنی افزایش رقابت 
در طرح واگذاری مراکز دیالیز به بخش خصوصی 
کشور به 10 منطقه با ظرفیت 520 تخت تقسیم شده 
 است. این تقسیم بندی بر اساس جمعیت بیماران و 
پراکندگی جغرافیایی آن ها انجام شده  است. به گفته 
اسدی برای این که در این تقسیم بندی عدالت رعایت 
تعداد  که  است  منطقه شامل 520 تخت  شود هر 
بخش های بیشتر از 20 تخت، 20 تا10 تخت و کمتر 
از 10 تخت در آن ها برابر است و هر منطقه با توجه 
به توان مالی مجموعه ها به یک تا سه گروه سپرده 

می شود. 
او درباره این نگرانی که منطقه بندی کردن کشور و 
سپردن هر منطقه به یک مجموعه حس رقابت را از بین 
می برد و موجب افت کیفیت خواهد شد، می گوید: »در 
تمام مناطقی که تقسیم بندی شده اند همین حاال نیز 
مجموعه های کوچکتری مشغول به فعالیت هستند که 
بعد از شروع این طرح نیز فعالیت خود را ادامه خواهند 
داد و تعطیل نمی شوند. بنابراین مجموعه هایی که به 

گزارش
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این مناطق وارد می شوند بی رقیب نیستند و مجبورند با 
شرکت هایی که پیش از این فعال بوده اند رقابت کنند. 
عالوه بر این که پرداخت های بیمه با توجه به کیفیت 
کار انجام خواهد شد و این خود می تواند رقابت میان 

مجموعه ها را باال ببرد.« 
او درباره چگونگی پایش کیفیت فعالیت مراکز دیالیز 
به ویژگی اتصال به شبکه دستگاه های جدید دیالیز 
اشاره می کند. با توجه به این که دستگاه های جدید 
هستند،  مجهز  ویژه  نرم افزار های  به  همه  دیالیز 
می توانند به شبکه وصل شوند. بنابراین پایش کیفیت 
شاخصه هایی  رصدکردن  با  مجموعه ها  این  کار 
آزمایشگاهی تعیین شده به راحتی انجام می شود به 
عالوه دستگاه های قدیمی تر نیز با اتصال یک رابط 
می توانند وارد این شبکه شوند و کیفیت دیالیز آن ها 
نیز پایش خواهد شد. به گفته اسدی هزینه پرداختی 
و  پایش ها  همین  نتایج  براساس  بیمه ها  سوی  از 
گزارش ها خواهد بود بنابراین مجموعه ها مجبورند 

برای باال بردن کیفیت وارد رقابت با هم شوند. 

20 درصد بازگشت سرمایه با تعرفه های 
بخش خصوصی

تعرفه دیالیز در بخش دولتی k15 معادل 203 هزار 
معادل   k23 خصوصی  بخش  در  و  تومان   600 و 
فعاالن  و  مالکان  است.  تومان   520 و  هزار   277
پاسخگوی  تعرفه  این  معتقدند  خصوصی  بخش 
هزنیه و سود شرکت در چنین طرحی نیست به ویژه 
که بازپرداخت بیمه ها معمواًل طوالنی مدت است 
و گاه تا یک سال هم تاخیر وجود دارد. اما معاون 

فنی و اجرایی حوزه مشارکت های اقتصادی وزارت 
بهداشت نتایج مطالعات یکی از گروه های مطالعات 
اقتصادی وزارت بهداشت در زمینه دیالیز را در این 
این  اساس  »بر  می گوید:  و  می کند  مطرح  زمینه 
مطالعات این رقم مناسب است و بخش خصوصی با 
همین رقم تعرفه می تواند بیش از 20 درصد بازگشت 
سرمایه داشته باشد. البته این درست است که در 
بخش های کمتر از 10 تخت راه اندازی بخش دیالیز 
توجیه اقتصادی ندارد ولی هنگامی که ترکیب تمام 
بخش های بیش از 20 تخت ، 10 تا 20 تخت و کمتر 
از 10 تخت را در نظر بگیرید اجرای این طرح توجیه 

اقتصادی پیدا می کند. «   
 البته او یکی از نگرانی های به حق بخش خصوصی 
دلیل  از  یکی  و  می داند  بیمه ها  پرداخت  تاخیر  را 
تصمیم دولت برای دعوت از اپراتورهای بزرگ را همین 
موضوع عنوان می کند: » هنگامی که تعداد زیادی 
شرکت های کوچک با بخش های 10 تخته و حتی 
بیمه احساس  فعالیت می کنند  از 10 تخت  کمتر 
نگرانی ندارد و تصور می کند که حاال اگر 6 ماه هم پول 
این بخش را پرداخت نکند اتفاقی نمی افتد و در نهایت 
بیماران اندک این مجموعه ها می توانند در بخش های 
از  صحبت  که  هنگامی  اما  شوند.  درمان  دولتی 
تا هزار تخت می شود  با 500  مجموعه های بزرگی 
دیگر بیمه نمی تواند چنین برخوردی داشته باشد 
و ناچار است زودتر مطالبات را پرداخت کند چون 
می تواند  بزرگی  مجموعه های  چنین  تعطیل شدن 
مشکالت جدی به وجود آورد. بنابراین بیمه ها هم 

وادار می شوند سازوکار خود را تغییر دهد.«                                 

حمید اسدی، معاون  فنی و اجرایی 
حوزه مشارکت های اقتصادی:

در طرح واگذاری مراکز دیالیز به 
بخش خصوصی کشور به 10 منطقه 
با ظرفیت 520 تخت تقسیم شده 
 است. این تقسیم بندی بر اساس 
جمعیت بیماران و پراکندگی 

جغرافیایی آن ها انجام شده  است. 
به گفته اسدی برای این که در این 
تقسیم بندی عدالت رعایت شود 

هر منطقه شامل 520 تخت است که 
تعداد بخش های بیشتر از 20 تخت، 
20 تا10 تخت و کمتر از 10 تخت در 
آن ها برابر است و هر منطقه با توجه 
به توان مالی مجموعه ها به یک تا سه 

گروه سپرده می شود

گزارش
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دکتر نوذر مرتضوی، مدیرعامل شرکت مدی تکسیس 
معتقد است بخش های دیالیز باید از تصدی دولت 
خارج شوند و به بخش خصوصی سپرده شوند چون 
بخش خصوصی خودش دستگاه را تامین می کند، 
تجهیزات و ملزومات یک بار مصرف را تهیه می کند، 
نیروی انسانی را استخدام می کند و آموزش می دهد 
بخش  بنابراین  می گیرد.  بیمه ها  از  را  پول  تنها  و 
خصوصی مانند بخش دولتی گرفتار کاغذبازی های 
اداری و مشکالت تامین بودجه و استخدام و مانند 
این ها نیست و دست وبالش در اداره امور و تعیین 
کیفیت کار بازتر از بخش دولتی است. از سوی دیگر 
دیالیز یک درمان سرپایی است که نیاز به بستری 
ندارد و باید از فضای بیمارستانی خارج شود و فضایی 
که در بیمارستان ها به دیالیز تعلق گرفته می تواند برای 
بخش هایی مانند سی سی یو و آی سی یو و بخش های 
ضروری دیگر باز شود. اما اگر طرح واگذاری مدیریت و 
توسعه مراکز دیالیز کشور  به بخش خصوصی با همین 
شرایط فعلی انجام شود مانند باتالقی خواهد بود 
که بخش خصوصی را در خود می کشد و ورشکست 

می کند.

تعرفه های موجود پاسخگوی  بخش خصوصی 
نیست

درمان  و  است  خاص  بیمار  یک  دیالیزی  بیمار 

پرهزینه ای دارد به همین دلیل یکی از سه بیماری که 
در کنار هموفیلی و تاالسمی است که انجمن بیماران 
خاص برای پوشش درمان آن ها راه اندازی شد.  هر بار 
دیالیز با تعرفه دولتی 203 هزار و 600 تومان و با تعرفه 
خصوصی 277 هزار و 520 تومان هزینه دارد. یعنی 
با توجه به این که هر بیمار دیالیزی باید در هفته دو 
تا 3 بار دیالیز شود تنها هزینه دیالیز این افراد منهای 
دارو، آزمایش و معاینه پزشک، در حدود یک میلیون و 
628 هزار و 800 تومان تا 3 میلیون و 330 هزار تومان 
در ماه می شود. این هزینه سنگینی است که مدت  
طوالنی باید پرداخت شود و طبیعتا امکان پرداخت آن 
توسط بیشتر بیماران وجود ندارد از همین رو، درمان 
دیالیز به طور کامل زیر پوشش بیمه است و از بیماران 
دیالیزی هیچ پولی دریافت نمی شود، خارج از تعرفه 
تعیین شده توسط وزارت بهداشت نیز امکان هیچ 
پرداختی وجود ندارد و تمام درآمد بخش های دیالیز 

توسط بیمه ها تامین می شود.
اما مرتضوی رقم تعیین شده به عنوان تعرفه دیالیز 
بخش خصوصی را برخالف تعرفه  درمان های دیگر 
مانند درمان سرپایی یا جراحی، بسیار کم می داند: 
»در دیگر روش های درمانی که در بخش های دولتی 
بخش  تعرفه های  میان  دارد  وجود  خصوصی  و 
که  وجوددارد  زیادی  اختالف  دولتی  و  خصوصی 
در برخی موارد تا 400 درصد هم می رسد. اما در 

تنها  تفاوت تعرفه بخش دولتی و خصوصی  دیالیز 
35 درصد است در واقع می توان گفت ما در مقایسه 
با دیگر کشورهای دنیا کمترین پول را برای دیالیز 
دریافت می کنیم. در آمریکا به ازای هر دیالیز 249 
دالر پرداخت می شود. در اروپا عددها خیلی باالتر 
است و در ترکیه این عدد حدود 80 یورو )معادل 89 
دالر( است. در ایران چیزی حدود 80 دالر می دهیم. 
اما چون مسؤوالن هیچ وقت وارد جزییات این کار 
نشده اند و تنها خواسته اند که بیمار دیالیز شود و 
برود، شرایط و کیفیت کار برای شان اهمیتی نداشته 
 است و تعرفه مناسب آن را هم در نظر نگرفته اند. در 
بیمارستان دولتی، چون دولت نمی تواند هزینه کند 
دستگاه دیالیزی که باید 25 هزار ساعت کار کند 50 
هزار ساعت کار می کند و دیگر نمی تواند  به خوبی 
کار کند. چون به تعداد کافی پرستار ندارند 9 بیمار  را 
به یک پرستار می سپارند. وسایل و ملزومات مناسب 

نمی خرند و خوب هم پول نمی دهند.«
او معتقد است با این تعرفه ها بخش خصوصی هم 
اگر بخواهد سودده باشد باید از کیفیت بزند یعنی به 
جای 4 دستکش یک بار مصرف برای یک بیمار از یک 
دستکش استفاده کند. چسب بی کیفیت بخرد. از 
یک سرنگ برای 4 تزریق به یک بیمار استفاده کند.  
بیمار را به جای 4 ساعت، 3 ساعت دیالیز کند. صافی 
بی کیفیت  استفاده کند. لوازم مورد نیاز را از جایی 

عضو هیات مدیره کنسرسیوم دیالیز ایران:

 شرایط طرح واگذاری مراکز دیالیز 
مانند باتالق بخش خصوصی را گرفتار می کند
خصوصی سازی دیالیز در باتالق تصمیم گیری عجوالنه
28 هزار و 500 بیمار دیالیزی ایران در 520 بخش در سراسر کشور و روی 6 هزار تخت، دیالیز می شوند. 85 درصد این بخش ها دولتی، 6 درصد خیریه و 9 
درصد خصوصی است. این در حالی است که در کشورهای مختلف دنیا بیشتر این مراکز توسط بخش خصوصی راه اندازی و مدیریت می شوند. در آمریکا 
90 درصد مراکز دیالیز خارج از بیمارستان و توسط بخش خصوصی مدیریت می شود. در اروپا و حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز همین نسبت برقرار 
است برای نمونه در آلمان نیز 80 درصد بخش های دیالیز متعلق به بخش خصوصی است. این بخش های دیالیز بدون هیچ دریافتی از بیمار کار می کنند و تمام 
دریافتی شان از طریق بیمه ها است و زیر نظر مستقیم و دقیق شبکه بهداشت کشور فعالیت می کنند. اما تصدی قسمت عمده بخش های دیالیز ایران توسط 
دولت موجب شده  است که این بخش با مشکالت متعددی در زمینه تامین نیرو، دستگاه و تجهیزات و لوازم یک بار مصرف و حتی فضا مواجه باشد. به همین 
دلیل مسؤوالن بهداشت و درمان ایران نیز قصد دارند در قالب طرح واگذاری مدیریت و توسعه مراکز دیالیز کشور  به بخش خصوصی از تصدی دولت در این 
بخش بکاهند. این واگذاری در فراخوانی در شهریور ماه سال 1395 اعالم عمومی شد اما با اما و اگر و تردیدهای زیادی از سوی بخش خصوصی مواجه است. 
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بخرد که استاندارد نیست ، به بیمار غذا ندهد: »کنار 
تمام این ها این مسأله را هم در نظر داشته باشید که 
دیالیز تنها 10 درصد کار کلیه را انجام می دهد و در 
حال حاضر در ایران کیفیت 70 درصد دیالیزها زیر 
استاندارد است. چون مدیریت خوبی نداریم. دیالیز را 
خوب انجام نمی دهیم و نظارت هم نمی کنیم. در حال 
حاضر بیمه روی اثر انگشت بیمار برای پرداخت پول 
نظارت می کند، اما وزارت بهداشت نمی آید نظارت 
کند که آیا این بخش کارش را خوب انجام می دهد یا 
خیر. بنابراین اگر ما می خواهیم این برون سپاری را 
انجام دهیم پیش از هر چیز باید شرایط نظارت و تعرفه 
را درست کنیم. استانداردهای مان را مشخص کنیم. 
برای نمونه در دنیا می گویند کیفیت دیالیز باید باالی 
آلبومین،کلسیم،  هموگلوبین،  مقدار  و  باشد   1/3
مشخص  معیارهای   براساس  را  بیمار  و...  فسفر 
اندازه گیری می کنند. اگر کیفیت دیالیز در حد مورد 
نظر باشد بیمه پول را پرداخت می کند اما اگر نباشد 
از پول آن ها کم می کند. همان طور که بیمارستان ها 
براساس هتلینگ و کیفیت  و  را درجه بندی کردند 
خدمات پول می گیرند باید در مورد دیالیز هم همین 
کار را کنند و بر اساس کیفیت کار پول پرداخت کنند. 
اما در ایران چه بهترین بخش دیالیز را راه بیندازید و 
بهترین کیفیت را ارایه کنید و چه بروید در یک سوله 
ارایه  را  بخش دیالیز راه  بیندازید و بدترین کیفیت 

کنید، هیچ فرقی نمی کند و این فاجعه است.«
او تاکید می کند: »البته تعرفه ها را نمی شود آزاد 
کرد ما نمی توانیم از بیمار پول بگیرم. این بیماری 
خاص است و هیچ کس از عهده پرداخت هزینه  اش 
برنمی آید. اما بودجه ای که دولت می دهد نیز باید 
منطقی باشد. باید یک عدد مشخصی را برای انجام 
دیالیز خوب در نظر بگیرد که سود مناسبی هم برای 
بخش خصوصی داشته باشد. هر کس دیالیز خوب 
او بدهند. وزارت بهداشت  به  را  این پول  ارایه داد 
هرکس  کند  درجه بندی  را  کار  کیفیت  می تواند 
ضعیف تر کار کرد از مبلغش کم کند و از یک سطحی 
پایین تر را اصال قبول نکند و به بخش مورد نظر فرصت 
بدهد خودش را به سطح قابل قبول برساند. هرکس 
هم کیفیت باالتری ارایه کرد با توجه به کیفیت کارش 
پول بیشتری بدهد. به نظر می رسد که در این روش 
پول بیشتری پرداخت می شود اما یادتان باشد در 
دیالیز کشور،  پایین  کیفیت  به خاطر  حال حاضر 
هزینه های نامحسوس بیشتری پرداخت می کنیم 
بدون آن که متوجه شویم. چون کیفیت دیالیز پایین 

است بیمار ما مرتب بستری می شود. مجبور است 
داروی بیشتری مصرف کند. بیمار فوت می کند یا 
بارها کارهای  افتاده می شود. مجبور است  کار  از 
آزمایشگاهی و پاراکلینیک انجام دهد. این ها همه 
هزینه هایی است که هر روز به خاطر کیفیت پایین 
دیالیز می پردازیم اما کسی نمی بیند در حالی که 
را  این هزینه  با یک دیالیز خوب جلوی  می توانیم 
بگیریم . عالوه بر این که بیمار دیالیزی اگر درست 
دیالیز نشود کمتر از یک سال می میرد اما اگر درست 
دیالیز شود می تواند 20 تا 40 سال هم زندگی کند.«   
عضو هیات مدیره کنسرسیوم دیالیز ایران از منظر 
دیگری هم طرح واگذاری را مرتبط به تعرفه های پایین 
آن می داند و می گوید: » البته به نظر من باید دید چرا 
در حالی که موضوع واگذاری بسیاری از بخش ها 
مانند بخش ارتوپدی، جراحی و قلب و عروق مطرح 
نیست طرح واگذاری بخش دیالیز اجرا می شود.  من 
فکر می کنم این بخش ها چون درآمدزا هستند و درآمد 
ترجیح  حاکمیت  می کنند  دولت  نصیب  را  زیادی 
می دهد آن ها را نگهدارد، اما دیالیز را چون تعرفه  و 
درآمد کمتری دارد،  به بخش خصوصی می سپارند. 
اگر بحث خصوصی سازی است باید همه بخش ها 
را برون سپاری کنند. در حالی که اگر دولت از نقش 

دکتر نوذر مرتضوی، مدیرعامل 
شرکت مدی تکسیس:

در دیالیز تفاوت تعرفه بخش دولتی 
و خصوصی تنها 35 درصد است در 
واقع می توان گفت ما در مقایسه با 
دیگر کشورهای دنیا کمترین پول 
را برای دیالیز دریافت می کنیم. در 
آمریکا به ازای هر دیالیز 249 دالر 
پرداخت می شود. در اروپا عددها 
خیلی باالتر است و در ترکیه این 
عدد حدود 80 یورو )معادل 89 

دالر( است. در ایران چیزی حدود 
80 دالر می دهیم. اما چون مسؤوالن 

هیچ وقت وارد جزییات این کار 
نشده اند و تنها خواسته اند که بیمار 
دیالیز شود و برود، شرایط و کیفیت 
کار برای شان اهمیتی نداشته  است
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حاکمیتی خود کم کند، به نقش نظارتیش بیفزاید 
و بخش خصوصی را حمایت کند و بیماران خود را به 
بخش خصوصی بفرستد بسیاری از مشکالت کم و 

کیفیت کار افزایش خواهد یافت.« 
هرچند او معتقد است این که ناگهان بخواهیم این 
بخش گسترده را که 40 سال عادت کرده به شیوه 
دولتی کار کند ناگهان به بخش خصوصی بسپاریم، 
مانند این است که غریق نجات را بیاوریم در دریای 
مشکالت غرق کنیم. چون با این تعرفه و شیوه کار 
نابود می شود. این  دولتی، بخش خصوصی حتما 
کار نیاز به تدبیر و درایت دارد: »مسائل دست و پاگیر، 
تغییر مدیریت ها، اعمال سلیقه ها در بخش دولتی 
هیچ حساب و کتابی ندارد و موجب می شود بخش 
بنابراین  بخورد.  شکست  راه  اول  همان  خصوصی 
مسؤوالن وزارت بهداشت به این نتیجه رسیده اند که 
بهتر است بخش های دیالیز مانند دیگر کشورها در 
خارج از بیمارستان ها ایجاد شود اما 18 ماه فرصت 
بدهند تا شرکتی اگر فعال امکان این را ندارد که این 
فضا را در خارج از بیمارستان ایجاد کند، کارش را در 
بخش دیالیز دولتی شروع کند و اداره امور را برعهده 
بگیرد تا زمان مناسب را برای فراهم آوردن شرایط الزم  

به دست آورد.«

البته او تاکید می کند ما با این روش هم مخالفیم و 
معتقدیم بهتر است بخش خصوصی اصال پایش را 

در بخش دولتی نگذارد. 

برون سپـــاری تدریجــی بهتریــن راهکار 
خصوصی سازی بخش های دیالیز

رشد جمعیت ایران 1/3 درصد است اما  رشد ساالنه 
آمار بیماران دیالیزی در کشور 7 درصد است. یعنی 
می توان گفت جامعه ایرانی در معرض بحران نارسایی 
کلیه قرار دارد. رشد جمعیت، باال رفتن سن جمعیت، 
غربالگری بهتر و شناسایی بیشتر و سریع تر بیماران 
به  امید  باالتر رفتن سن  نارسایی کلیه و هم چنین 
آن ها  بیشتر  عمر  طول  و  دیالیزی  بیماران  زندگی 
موجب این رشد 7 درصدی شده  است. درست است 
که تعداد زیادی پیوند کلیه در ایران انجام می شود اما 

به همان نسب نیز رشد بیماران زیاد بوده است. 
عضو هیات مدیره کنسرسیوم دیالیز ایران معتقد است 
دیالیز  بخش های  خصوصی سازی  روش  بهترین 
این است که دانشگاه ها با توجه به شرایط، هر سال 
رشد آمار این بیماران را محاسبه کنند و بر اساس آن 
برنامه ریزی کنند. برای نمونه اگر اکنون 200 بیمار 
دارند با 7 درصد رشد ساالنه  300 بیمار در 5 سال 

آینده خواهند داشت. بنابراین برای 5 سال آینده به 
100 دستگاه جدید نیاز دارند. از این 200 دستگاهی 
هم که در حال حاضر فعال است 100 دستگاه نیاز 
صد  این  می تواند  دولتی  بخش  دارند.  تعویض  به 
دستگاهی را که نیاز به تعویض دارد به عالوه این 100 
دستگاه جدیدی را که نیاز دارد به بخش خصوصی 
بسپارد و هیچ دستگاه جدیدی را به مجموعه خود 
اضافه نکند: »به این ترتیب بخش دولتی توانمندی 
انجام  برون سپاری  کم کم  و  می کند  حفظ  را  خود 
می شود. بخش خصوصی هم به این شیوه و تدریجی 
شبکه اش را راه اندازی می کند. به این ترتیب به جای 
این که بیایم ظرف 2 سال همه بخش دولتی دیالیز را 
جمع کنیم و بدهیم به بخش خصوصی این کار در یک 

روند ده ساله انجام خواهد شد.«

ویژگی های بخش خصوصی برای راه اندازی 
مرکز دیالیز  

نیازمند  چیز  هر  از  پیش  دیالیز  بخش  راه اندازی 
برای  که  این  عالوه بر  است.  قوی  مالی  پشتوانه 
راه انداری و مدیریت مطلوب این مرکز نیاز به تجربه 
باال و دانش روز وجود دارد.کسی که می خواهد یک 
مرکز دیالیز را راه اندازی و مدیریت کند عالوه بر داشتن 
پیشینه فعالیت و تجربه در این حیطه، باید امکان تامین 
دستگاه، لوازم یک بار مصرف با کیفیت، تجهیزات 
را  آموزش آن ها  و  انسانی کافی  نیروی  و استخدام 
داشته باشد. عضو هیات مدیره کنسرسیوم دیالیز 
ایران به شرکت های مطرح دنیا در این زمینه اشاره 
می کند مانند شرکت دبیتا که تولید کننده نیست اما 
شبکه آموزش پرستار معتبری دارد، دستگاه هایش را 
با بستن قردادی با شرکت فریزینیوس تامین می کند 
و وسایل مصرفیش را به شکل عمده می خرد و در 
انبارهایش نگهداری می کند. این شرکت با توان باالی 
مالی که دارد درصد باالیی از تجارت بخش دیالیز در 
آمریکا را در دست دارد. در اروپا نیز شرکت استایوریوم 
به همین ترتیب عمل می کند. و شرکت فرزینیوس 
که خود تولیدکننده است نیز 33 درصد بازار جهان را 

در این حوزه در دست دارد؛ چون تولیدکننده است. 
او می افزاید: »در ایران هم کنسرسیوم دیالیز ایران و 
شرکت سهای هالل احمر در حال تولید دستگاه ها 
توان  و  هستند  دیالیز  بخش  نیاز  مورد  تجهیزات  و 
راه اندازی و اداره بخش های دیالیز را دارند. در حال 
حاضر سه شرکت تولیدکننده صافی ها و تجهیزات 
تولید  میلیون   9 ساالنه  ایران  در  دیالیز  نیاز  مورد 
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دارند در حالی که مصرف ساالنه کشور کمتر از 4/5 
میلیون است. ما حتی به کشورهای منطقه صادارت 
داریم. با این اوصاف می بینیم برخی از شرکت هایی 
از  و  هستند  دیالیز  بخش های  تصدی  خواهان  که 
خارج کشور حمایت می شوند، یکی از شروطی که 
گذاشته اند واردات یک بار مصرف های مورد نیاز این 
می گویند  و  است  دیالیز  صافی های  شامل  بخش 
خودمان وارد می کنیم و مصرف می کنیم. این روند 
یعنی واردات و برای تولیدکننده نگران کننده  است 
که به جای استفاده از محصول ایرانی که هم از نظر 
کیفی و هم از نظر کمی در آن به خودکفایی رسیده ایم 
از محصول خارجی استفاده کنند. موافقت با این 
شیوه به معنی بیکارشدن تعداد زیادی کارگر ایرانی، 
بیکارشدن سرمایه گذاری، از بین رفتن فرصت های 
ایران  از بین رفتن زحماتی است که  و  اشتغال زایی 
برای بومی کردن این دانش و فناوری کشیده  است. 
باید این مسأله کامال کنترل شود. تا این لحظه هیچ 
قانون مدونی برای جلوگیری از واردات وجود ندارد 
هرچند از حمایت از تولید ملی سخن می گویند اما 
آنچه ما می بینیم خطر واردات است. این خطر خیلی 
جدی است.  ما تالش زیادی کردیم که این خطر را به 
گوش مسؤوالن برسانیم. بعضی از این صافی های 
وارداتی خیلی بی کیفیت هستند و از کشورهای بی نام 
و نشان وارد  می شوند. این به ضرر بیماران و صنعت 
کشور است. البته ما قبال هم اعالم کردیم آماده ایم 
این بخش ها  از  تعدادی  با سرمایه گذاری خودمان 

را با استانداردهایی که با توجه به استانداردهای روز 
دنیا تدوین کرده ایم، تصدی کنیم. اما هم چنان این 
نگرانی ها وجود دارد اگر من جای تصمیم گیران بودم 
اول زمینه های الزم را ایجاد می کردم و با وضع قوانین 
مناسب نگرانی ها را رفع می کردم بعد در یک روند 
شرایط  در  چون  می شد.  انجام  واگذاری ها  درست 
فعلی برای بخش خصوصی چندان به صرفه نیست با 
تعرفه های موجود کار کند و برخی ترجیح می دهند 
به بهانه تصدی و مدیریت بخش های دیالیز به واردات 
بپردازند و از این طریق  به سود کالنی برسند. به این 
ترتیب در این شرایط کسانی وارد این حوزه می شود که 
کارشان واردات است نه درمان بیمار و این شرایط به 

نفع بیمار نیست.«
این طبیعی است که دولت بخواهد و تصمیم بگیرد 
که کار و تصدی گری خودش را کم کند. اما اگر مانند 
به  تنها  آماده کردن مقدمات الزم  بدون  باقی کارها 
جای  بپردازد،  دیالیز  بخش  سری  یک  راه اندازی 
سوال دارد. مدیرعامل شرکت مدی تکسیس معتقد 
است: »مشکالت این کار خیلی زیاد است برای این 
که باید سازوکار مالی الزم در نظر گرفته  شود. چون 
در مقیاس کشوری صحبت می کنیم باید مشخص 
باشد سرمایه هایی که وارد این کار می شوند پس از 
واگذاری چگونه حرکت می کند. همین االن وضعیت 
یک  است.  نابه سامان  کشور  در  دیالیز  تعرفه های 
تعرفه دولتی و یک تعرفه خصوصی داریم. اداره یک 
بخش دیالیز را هرگونه و با هرکدام از این تعرفه ها که 

مسائل دست و پاگیر، تغییر 
مدیریت ها، اعمال سلیقه ها در بخش 

دولتی هیچ حساب و کتابی ندارد 
و موجب می شود بخش خصوصی 

همان اول راه شکست بخورد. 
بنابراین مسؤوالن وزارت بهداشت 

به این نتیجه رسیده اند که بهتر است 
بخش های دیالیز مانند دیگر کشورها 
در خارج از بیمارستان ها ایجاد شود 
اما 18 ماه فرصت بدهند تا شرکتی 
اگر فعال امکان این را ندارد که این 
فضا را در خارج از بیمارستان ایجاد 

کند، کارش را در بخش دیالیز دولتی 
شروع کند و اداره امور را برعهده 

بگیرد تا زمان مناسب را برای فراهم 
آوردن شرایط الزم  به دست آورد
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حساب کنید مقدور نیست و سوددهی ندارد. دیالیز 
بخش  درمان  تعرفه  فاصله  که  است  بخشی  تنها 
خصوصی و دولتی این قدر کم است. در حالی که 
تفاوت تعرفه های خصوصی و دولتی در  درمان های 
دیگری مانند جراحی، درمان های سرپایی یا داخلی 
بسیار بیشتر است. اگر بخش خصوصی می پذیرد در 
این حوزه سرمایه گذاری کند باید با تغییر تعرفه های 
تضمین  را  خصوصی  بخش  سوددهی  بخش،  این 
کنیم. چرا که تعرفه در نظر گرفته شده برای بخش 
خصوصی آن قدر نیست که بتواند سرمایه بزرگی را که 
باید در این کار صرف شود حمایت کند. سود در نظر 
گرفته شده برای این بخش 8 درصد است آن هم در 
جایی که سود بانکی باالی 10 درصد است به عالوه 
بخش های دیالیز باید درآمد خود را از بیمه ها دریافت 
کنند که تا 360 روز معوقات دارند. من فکر می کنم در 
این زمینه کمی عجوالنه تصمیم گیری شده  است در 
حالی که اجرای این تصمیم می تواند عواقب جدی 

داشته باشد.« 

نظارت  باید  بیمه ها و دولت  وظیفه اصلی 
باشد

مالی  توان  که  باشند  بسیاری  شرکت های  شاید 
راه اندازی بخش های دیالیز را داشته باشند اما ویژگی 
دومی که در راه اندازی و مدیریت این بخش ها نقش 
کلیدی ایفا می کند توان علمی و تجربه است. هنگامی 
به بخش  را  بیماران  که وزارت بهداشت می خواهد 

خصوصی بسپارد باید ارزیابی کند تا مطمئن شود 
که آن شخص، شرکت یا مؤسسه توان علمی و تجربه 
کافی برای اداره این بخش را دارد و می تواند بیماران را 
با کیفیت کامل و رعایت حداقل استانداردهای الزم و 
قابل قبول دنیا دیالیز کند. پیشینه این اشخاص باید 

با معیارهای درست بررسی شود .
دیالیز  »بخش  می گوید:  زمینه  این  در  مرتضوی 
شرایط خودش را دارد باید دید شرکتی که پیش از این 
توانسته بخش های درمانی دیگری  را تاسیس کند 
آیا این اجازه، توان و دانش را دارد که بخش دیالیز را 
هم راه اندازی کند؟ آیا کسانی که به تازگی یک بخش 
دیالیز دایر کرده اند می توانند در حجم باال کار کنند 
و به برای نمونه یک چهارم کشور را پوشش دهند و 
راه ندازی و اداره بیش از هزار تخت را برعهده بگیرند؟ 
آیا کسانی که می خواهند وارد این حوزه شوند عالوه 
بر سرمایه گذاری و تامین تجهیزات و دستگاه ها، توان 
آموزش پرستاران و پزشکان را نیز دارند؟ شیوه درمان 
در این نوع بخش ها به چه صورتی خواهد بود؟ آیا 
عوارض این شیوه درمان دیده  شده؟ پیش از شروع 
این طرح باید به این سواالت و هزاران و سوال و نگرانی 

دیگر هم پاسخ داد.«
شرکتی که می خواهد وارد این حوزه شود باید توان 
به کارگیری تعداد کافی پرستار و پزشک متخصص 
را داشته باشد. دیالیز یک درمان تخصصی است که 
حتی پرستارش هم کار تخصصی می کند و نیازمند 
دانش و تجربه خاص است. در واقع تمام کار دیالیز 

توسط پرستار انجام می شود. پرستار تجویزکننده، 
انجام دهنده و کنترل کننده دیالیز است. کسی که 
می خواهد وارد این حوزه شود باید به موضوع دیالیز 
احاطه داشته باشد. عالوه بر این متصدیان بخش های 
دیالیز باید بتوانند از پزشکان متخصص )که بیشتر 
دورافتاده تر  مناطق  در  و  نفرولوژیست ها  شامل 
پزشکان داخلی است( و پرستاران این بخش را به 
درستی پرورش دهند و به شکل مطلوب به کار گیرند.

می دهد:  ادامه  مدی تکسیس  شرکت  مدیرعامل 
و  تجهیزات  لوازم،  با  باید  افراد  این  »هم چنین 
دستگاه های مورد نیاز دیالیز آشنایی کافی داشته 
باشند. دیالیز بدون این دستگاه ها ممکن نیست و 
با دستگاه های کیفیت پایین نمی تواند کیفیت الزم 
را داشته باشد. اگر ما نتوانیم ملزومات مطلوب مانند 
صافی دیالیز خوب، راهنمای عمل و محلول با کیفیت 
را فراهم کنیم، نمی توانیم انتظار داشته باشیم که 
حتی بهترین پرستار هم بتواند کار چندانی انجام 
برای  سرمایه گذاری  توان  باید  این  بر  عالوه  دهد. 
فراهم آوردن محیط درمان خوب هم وجود داشته 
باشد. اکنون استانداردهای درمان دیالیز خیلی رشد 
کرده  است و برای طراحی این بخش استانداردهای 

جهانی وجود دارد.«  
عضو هیات مدیره کنسرسیوم دیالیز ایران با اشاره به 
تجربه های کشورهای دیگر ادامه می دهد: »در تمام 
دنیا بیمه ها برای پرداخت هزینه های درمان شیوه 
ارزیابی و امتیازدهی به درمان دارند و برای آن یک 
راهنمای عمل تدوین کرده اند. اگر یک بیمار توسط 
یک پزشک برای کنترل فشار خون درمان می شود 
پزشک بر اساس راهنمای عمل باید داروهای فشار 
خون را تجویز کند و این یعنی بر اساس راهنمای عمل 
ابتدا داروی نخست تجویز می شود اگر جواب نداد 
باید برود سراغ خط دوم راهنمای عمل و داروی دوم 
نمی تواند هر چه خودش خواست تجویز کند. اگر 
پزشک از این راهنمای عمل پیروی نکند بیمه پول آن 
دارو را نمی دهد. همین روند در مورد دیالیز هم انجام 
می شود. بیمه براساس معیارهای بالینی که در دیالیز 
وجود دارد به شیوه درمان امتیاز می دهد به عنوان 
نمونه میزان هموگلوبین بیمار و یک سری از معیارهای 
و  آزمایش  این  نتیجه  اندازه گیری می کند.  را  دیگر 
معیارهای بالینی تعیین کننده پولی است که بیمه به 
مرکز دیالیز باز می گرداند. کیفیت دیالیز بر اساس 
این معیارها سطح بندی می شود.  اگر از آن اندازه 
الزم کمتر باشد درمان رد می شود و پولی پرداخت 
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نمی شود و اگر باالتر از سطح کمترین استانداردها 
باشد بر اساس کیفیت درمان سطح بندی می شود 
و بر اساس این کیفیت پول پرداخت می شود یعنی 
و  بیشتر  پول  باشد  باالتر  درمان  کیفیت  چقدر  هر 
هرچقدر کیفیت درمان پایین تر باشد پول کمتری 
پرداخت می شود. بنابراین همه این بخش ها با زحمت 
زیاد بهترین دستگاه دیالیز، بهترین صافی دیالیز  و 
بهترین لوازم مصرفی را فراهم می کنند. پرستاران و 
پزشکان شان را وادار می کنند که وزن خشک بیمار را 
درست محاسبه کنند و بهترین تجویز را انجام دهند تا 
به بهترین کیفیت الزم برسند چون در غیر این صورت 
می دانند که به سودشان نخواهند رسید. اما این نکات 
چیزهایی است که در طرح واگذاری به هیچ وجه دیده 

نشده  است . « 
 

ایجاد رقابت کیفیت را باال می برد
به گفته مرتضوی در طرح واگذاری مدیریت و توسعه 
پیش بینی  به بخش خصوصی  دیالیز کشور  مراکز 
شده  است که کشور را به 10 منطقه تقسیم کنند و 
دیالیز هر منطقه  و مدیریت بخش های  راه اندازی 
منطقه  هر  »یعنی  می سپارند:  شرکت  یک  به  را 
شرایطی  چنین  در  است.  شرکت  یک  اختیار  در 
ممکن است مثاًل کسی که در منطقه 4 کار می کند 
خیلی خوب کار کند اما آن کسی که در منطقه 6 کار 
می کند متوسط کار کند و آن که در منطقه 7 است 
خوب کار نکند این روش اشتباه است و در نهایت 

مردم ضرر می کنند.« 
او معتقد است این شیوه رقابت را از میان می برد و باعث 
افت کیفیت خدمات ارایه شده می شود در حالی که 
وزارت  بهداشت می تواند تعدادی از شرکت هایی را که 
توانایی مالی و علمی انجام کار را دارند انتخاب و تایید 
کند. سپس به تمام دانشگاه های زیر نظرش اعالم 
کند که این شرکت ها برای انجام این کار تایید شده اند 
و مسؤوالن دانشگاه ها و مراکز دولتی می توانند از 
میان این شرکت ها با هرکدام که خواستند وارد کار 
شوند و قرارداد ببندند. از آن جایی که قیمت را دولت 
تعیین  می کنند و ثابت است تنها راه رقابت باال بردن 
به  توجه  با  مسؤوالن  ترتیب  این  به  است.  کیفیت 
انتظارات خود شرکتی را که کیفیت باالتری در ارایه 
خدمات دارد انتخاب می کنند: »به این ترتیب هم 
رقابت ایجاد می شود و هم تمام تخم مرغ ها را در یک 
سبد نگذاشته اند. در حالی که وقتی یک منطقه به یک 
نفر سپرده می شود هم ایجاد محدودیت می کند.  هم 

رانت به وجود می آورد و هم اگر کیفیت مطلوب در ارایه 
خدمات رعایت نشود مردم منطقه چاره ای جز تحمل 

شرایط ندارند.«  

هزینه راه اندازی هر تخت دیالیز 70 تا 210 
میلیون تومان است

هزینه راه اندازی هر تخت دیالیز با توجه به این که 
فعال  بیمارستان  یک  مانند  آماده  فضای  یک  در 
ایجاد شود یا از ابتدا برای آن زمین خریداری شود و 
تومان  میلیون  تا 210  ساختمان ساخته شود 70 
است. یعنی خرید زمین و ساخت فضا برای یک تخت 
دیالیز 135 تا 140 میلیون تومان هزینه دارد. در واقع 
به ازای هر تخت 30 متر فضا الزم است. چون هر تخت 
به فضایی برای انبار، فضایی برای استراحت پرستار و 
بیمار، رختکن و مانند این ها نیاز دارد. فضایی هم که 
هر تخت برای قرارگرفتن در اتاق به همراه دستگاه ها 
ابزار مورد نیازش الزم دارد 10 تا 12 متر است:  و 
»البته ما استانداردها را در ایران کمی پایین تر از سطح 
جهانی آورده ایم چون این جا زمین و فضا گران قیمت 

است و خیلی اهمیت دارد.« 
به گفته او یک بخش مناسب زیر 20 تخت سودآور و 
اقتصادی نیست بنابراین هنگام راه اندازی هر بخش 
باید به این نکته نیز توجه کرد هرچند در طرح واگذاری 

بخش های 5 تخته نیز دیده شده  است. 
بخش های  راه اندازی  که  است  معتقد  مرتضوی 
دیالیز با ظرفیت کمتر از 20 تخت زیان ده است و 
خواهد  گرفتار  را  خصوصی  بخش  باتالقی  مانند 
کرد: »مطالعات ما نشان می دهد در تمام دنیا هم 
این گونه است که بخش هایی با ظرفیت کمتر از 20 
تخت ضرر می دهد. برای مناطق دورافتاده که نیاز به 
بخش های کوچک تر است باید حاکمیت دولتی وارد 
عمل شود. برای نمونه من به عنوان بخش خصوصی 
یک بخش 40 تخته را در کرمانشاه از بیمارستان 
خارج می کنم. از این 40 تختی که در بیمارستان 
می شود  است  سالم  تخت   10 هنوز   بوده  فعالی 
این تخت ها را به یک بخش کوچک تر مانند سرپل 
ذهاب فرستاد. هرگاه نیاز این بخش رشد کرد و به 
20 تخت رسید دوباره یک بخش خصوصی می تواند 
تصدی آن را برعهده بگیرد. حاال تصور کنید بخش 
سود  که  کنید  حیطه ای  چنین  وارد  را  خصوصی 
اقتصادی ندارد و پولش را هم که بیمه ها با تاخیرهای 
زیاد پرداخت می کنند طبیعی است که این بخش 

خیلی زود ورشکسته می شود.«                                                                  

به این ترتیب بخش دولتی 
توانمندی خود را حفظ می کند و 
کم کم برون سپاری انجام می شود. 
بخش خصوصی هم به این شیوه و 
تدریجی شبکه اش را راه اندازی 

می کند. به این ترتیب به جای این 
که بیایم ظرف 2 سال همه بخش 

دولتی دیالیز را جمع کنیم و بدهیم 
به بخش خصوصی این کار در یک 

روند ده ساله انجام خواهد شد
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مرکز،  این  مدیره  هیات  رییس  لسان  سیدحسین 
معتقد است آنچه در باالبردن کیفیت خدمات دیالیز 
نقش اصلی را دارد بهره وری درست و مدیریت و همان 
نرم افزاری است و بحث تجهیزاتی سهم کمتری در 
این موضوع دارد. به همین دلیل با نگاه شک و تردید 
به بخش خصوصی  به طرح واگذاری مراکز دیالیز 

می نگرد. 
او می گوید: »یک سوال پایه ای و اساسی در این زمینه 
آیا هدف  این طرح چیست؟  دارد که هدف  وجود 
طراحان این طرح باالبردن کیفیت خدمات است؟ اگر 
هدف این است که با اجرای این طرح کیفیت دیالیز 
باال برود باید ببینیم که مشکل اصلی در پایین بودن 

طرح ها به شکل جزیره ای اداره می شوند. داروخانه 
برای خودش اداره می شود، آزمایشگاه برای خودش 
شاید  است.  همین طور  هم  تصویربرداری  بخش  و 
اگر به شکل جداگانه  به این بخش ها نگاه کنیم به 
نظر بیاید که خوب است اما در عمل و در نگاه کلی 
این روند مشکالت خودش را به همراه داشته  است. 
من حتی به بحث واگذاری ها در حد بیمارستانی هم 
منتقد هستم چه برسد به این طرح که قرار است در 
حد ملی اجرا شود. عالوه بر این که فکر نمی کنم با 
اجرای این طرح  به راحتی ارتقا کیفیت اتفاق بیفتد.  
به همین دلیل با وجود این که مؤسسه خدمات دیالیز 
ایرانیان از نخستین مراکز تامین کننده است که بخش 

سیدحسین لسان :

واگذاری انحصاری و منطقه ای دیالیز به بخش خصوصی 
فقط جایگاه دولت را از پاسخگو به پرسشگر تغییر می دهد 
مرکز دیالیز هدی شاید نخستین مرکز دیالیز مردم نهاد مذهبی است که در ایران تشکیل شده  است. این مرکز با ظرفیت 25 تخت دیالیز، ماهانه 1،000 تا 
1،200 مرتبه دیالیز انجام می دهد. مرکز هدی نخستین مرکز از مراکز زنجیره ای است که قرار است توسط مؤسسه خدمات دیالیز ایرانیان با نام اختصاری 
هدی راه اندازی شود. این مرکز در فضای تغییر کاربری شده مسجد سیدالشهدا در خیابان کرمان تهران راه اندازی شده است و برخی روزها دو شیفت و 
برخی روزها سه شیفت کار می کند و به 110 بیمار خدمات می دهد. تا کنون نزدیک به 30 مددجو از مراجعان الین مرکز پیوند کلیه شده و به زندگی عادی 

بازگشته اند. یعنی امید به زندگی عادی در این مرکز جاری است. 

کیفیت دیالیز بهره بردارها یعنی پزشک و پرستار و 
مدیر است یا مشکالت ساختاری وجود دارد؟ اگر 
مشکالت ساختاری وجود دارد که با تغییر بهره بردار 
حل  مشکالت  این  خصوصی  بخش  به  سپردن  و 
نمی شود. این روند تنها نقش یک مسکن را خواهد 
داشت و مشکالت بعد از مدتی دوباره بازمی گردند و 

شاید حتی پیچیده تر هم بشوند.«
او به عنوان نمونه به طرح های برون سپاری که در 
سال های گذشته در حوزه درمان انجام شده  است 
مراکز  و  »داروخانه ها  می گوید:  و  می کند  اشاره 
تصویربرداری هم به بخش خصوصی واگذار شده اند. 
این  مجری  بیمارستان های  که  می بینیم  حاال  اما 

گزارش



پرونده

سال ششم / شماره 65 /  مهر  1395 42

کار است اما تا آن جایی که من می دانم این طرح در 
هیچ استانی به شکل آزمایشی اجرا نشده  است که 

بخواهیم آن را در تمام کشور تسری بدهیم.«
رییس هیات مدیره موسسه خدمات دیالیز ایرانیان 
می گوید با ساده سازی مدل های موجود و قرینه سازی 
سپردن بخش دیالیز یک بیمارستان به شخص می توان 
دید که این طرح با این شیوه اجرا موفق نخواهد بود: 
»ما شنیده هایی داریم که چون بخش دیالیز از نظر 
اقتصادی نتوانسته روی پا بایستد مجبور شده اند از 
کیفیت کار کم کنند، مدت زمان دیالیز را کم کرده اند 
تا تعداد دیالیز را باال ببرند. یعنی در حالی که دیالیز 
باید 4 ساعت باشد آن را سه ساعته انجام داده اند 
چون وقتی 4 ساعته باشد مرکز در نهایت می تواند سه 
شیفت کار کند ولی وقتی 3 ساعت باشد می تواند 4 
شیفت کار کند. یا از محلول و صافی ارزان تر استفاده 
کرده  اند. کسی هم نظارت نمی کند تا مداخالت این 
چنینی به وجود نیاید. هنگامی که واگذاری بخش ها 
به طور منفرد موفق نبوده اند چگونه انتظار داریم این 

طرح در سطح کالن و گستره کشوری موفق باشد.«

مالی- را مشکل  دیالیز  مراکز  اصلی  لسان مشکل 
مدیریتی می داند. چون از یک سو تعرفه پایین تر از 
اندازه الزم است و از سوی دیگر، همین تعرفه کم را 
یک ساله  تا  ماهه  چندین  تاخیرهای  با  بیمه ها  نیز 
می پردازند: »مرکز هدی اکنون از سوی بیمه  10 ماه 
تاخیر در پرداخت دارد. تاخیر بیمه ها همان مشکلی 
است که طرح جامع سالمت را نیز درگیر مشکالت 
جدی کرده  است تا آنجا که کیفیت اجرای این طرح به 
شدت پایین آمده   است. اگر نتوانند تعادل اقتصادی را 

برقرار کنند نمی توانند کیفیت را تضمین کنند.« 
لسان تعرفه الزم برای انجام یک دیالیز را آن قدر که یک 
مرکز بتواند سرپا بایستد و تمام هزینه ها از جمله سود 
مرکز در آن دیده  شود، معادل ریالی حدود 100 دالر 
می داند. اگر قانون گذار در تعرفه ای که تعیین می کند 
از  کاستن  با  مراکز مجبور می شوند  نبیند،  را  سود 
کیفیت و دستکاری در روند کار این سود را تامین کنند: 
»آن وقت وزارت بهداشت می خواهد برای رفع مشکل 
موجود، ساختار ایجاد کند. اما سوال اینجا است آیا 
تمام و کمال مراحل کار مربوط به وزارت بهداشت و 
در اختیار او است که می خواهد با ساختارمند کردن 
کار آن را اداره کند؟ چرا در حالی که خود وزارتخانه 
در تامین بودجه های خودش دچار اختالل شده و 
طرح بزرگ سالمت از این موضوع ضربه خورده  است 
می خواهند دیالیز را هم به صورت ملی گرفتار همین 
مشکل کنند؟ شما می گویید این خدمات ارایه شود 
اما مشخص نیست وجوه چه زمانی داده  می شود. 
این موضوع آن قدر شنیده شده که دیگر عادی به 
نظر می آید در حالی که مهم ترین موضوع است. آیا 
شما می توانید یک مجله را با این شرایط اداره کنید؟ 
پرداخت  اما  کار کنید  لطفا شما  بگویید  می توانید 
نامعلوم است. با نگاه خیریه ای می شود چند مرکز 
راه  انداخت اما ما می خواهیم کار ساختاری انجام 
ببینیم. دیالیز  را  باید همه جوانب کار  بدهیم پس 
نقص ساختاری دارد و با تغییر  بهره بردار از دولتی به 

خصوصی مشکل حل نمی شود.«
او با اشاره به جایگاه وزارت بهداشت می گوید: »آن ها 
فراموش کرده اند که جایگاه حاکمیتی دارند و هر 
مردم  آحاد  سرنوشت  روی  می گیرند  که  تصمیمی 
اثر دارد. حتی اگر این طرح به شکل آزمایشی انجام 
شده  باشد و ارزیابی علمی هم شده  باشد و مثبت و 
منفی هایش را دیده باشند و پس از قرینه سازی تایید 
شده  باشد باز هم باید با یک شیب مالیم در کشور اجرا 

شود نه با این سرعت.«

سیدحسین لسان رییس هیات مدیره 
شرکت تدا:

پرسش های بسیاری در این زمینه 
مطرح است. شرکت هایی که برای 
این طرح انتخاب می شوند باید چه 
ویژگی هایی داشته باشند؟ چگونه 
ارزیابی می شوند؟ آیا شرکت های 

تجاری می توانند کار درمانی بکنند؟ 
در حوزه های برون سپاری نخستین 

چیزی که مطرح است رزومه و 
رتبه بندی بهره برداران است

درمانی هم دارد ولی به طور فعال در این طرح شرکت 
نکرده  است.« 

لسان پراکندگی و فاصله کیفیت خدمات ارایه شده در 
مراکز و شهرهای مختلف کشور را یکی از موانع اجرای 
مناسب این طرح کالن ملی می داند: »توزیع کیفیت 
ارایه خدمات دیالیز در کشور یک نواخت نیست. به 
دلیل این که دولت با نگاه واحد و نظام مندی به دیالیز 
نپرداخته  است. نگاه به دیالیز همیشه به شکل موردی 
و مقطعی بوده  است. سالیان درازی است که هرکسی 
آمده به نیت دلسوزی برنامه ای را تدوین کرده  است 
که در طوالنی مدت نتوانسته به طور کامل اجرا شود و 

صدماتی هم به روند کار وارد کرده است.« 
که  همین قدر  تدا،  شرکت  مدیره  هیات  رییس 
اطالع رسانی کافی برای فراخوان و اجرای این طرح 
صورت نگرفته  است را نشانه نبودن برنامه ریزی مدون 
و متقن می داند و تقسیم بندی کشور و سپردن هر 
بخش به یک شرکت یا شخص را یکی از انتقادات 

جدی وارده به طرح عنوان می کند.
در  بسیاری  »پرسش های  می دهد:  ادامه  لسان 
این  برای  که  شرکت هایی  است.  مطرح  زمینه  این 
طرح انتخاب می شوند باید چه ویژگی هایی داشته 
شرکت های  آیا  می شوند؟  ارزیابی  چگونه  باشند؟ 
تجاری می توانند کار درمانی بکنند؟ در حوزه های 
برون سپاری نخستین چیزی که مطرح است رزومه 
و رتبه بندی بهره برداران است. برای نمونه، هنگامی 
که می خواهند در بیمارستان ها ساختمانی بسازند، 
مشخص  مجری  شرکت  انتخاب  برای  الزم  تعاریف 
و  مدیریت  سازمان  به وسیله  شرکت ها  این  است. 
برنامه ریزی رتبه بندی می شوند. اما آیا در حوزه دیالیز 
هم ما چنین روندی را داریم؟ آیا یک شرکت به صرف 
این که فیلتر دیالیز می سازد یا دستگاه دیالیز عرضه 
می کند می تواند کار درمانی هم انجام دهد؟ چیزی 
که نباید فراموش کرد این است که ما در گستره یک 

کشور حرف می زنیم.«
او معتقد است اجرای این طرح حتی اگر طرح خوبی 
چراکه  است.  مشکل ساز  اجرا  شیوه  این  با  باشد 
هنوز نمونه آزمایشی آن در جایی اجرا نشده  است تا 
اشکاالت و نقاط قوت و ضعف طرح مشخص شود: 
»برای نمونه فردی را انتخاب کنند و 5 بیمارستان را 
به او بسپارند تا طرح را به شکل آزمایشی در آن اجرا 
کند. بعد اگر به خوبی توانست آن را اجرا کند و طرح 
هم اشکالی نداشت بعد 500 تخت را در اختیارش 
بگذارند. بیش از یک سال است که این طرح در دستور 
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تامین کننده  شرکت  محدودی  تعداد  حضور  او 
ناکافی  را  طرح  این  فراخوان   در  دیالیز  تجهیزات 
می داند و معتقد است دست کم باید 10 برابر شرکت با 
رزومه درمانی در این فراخوان شرکت می کردند تا برای 
طرحی با گستره کشور ایران بتوان شرکت های الیق را 
که ویژگی های الزم را دارند پس از رتبه بندی انتخاب 
استان ها  در  انحصاری شدن خدمات  از  باید  کرد. 

جلوگیری کرد.
موجب  می کنند  فکر  مسؤوالن  که  دالیلی  از  یکی 
افزایش کیفیت دیالیز در ایران خواهد شد تعویض 
نوسازی  به  نیاز  که  است  فرسوده ای  دستگاه های 
دارند و عالوه بر آن حجم زیاد دستگاه هایی است که 
باید برای تامین نیاز بیماران موجود به شبکه دیالیز 
کشور افزوده شود. اما بخش دولتی توان مالی انجام 
این کار را ندارد و ترجیح می دهد با سپردن کار به بخش 
خصوصی این امر محقق شود. لسان اما نظر دیگری 
دارد. او فکر می کند آنچه موجب کاهش کیفیت دیالیز 
شده  است نابلدی و کمبود کارکنان ماهر در بخش 
راننده  »یک  ماشین ها:  فرسودگی  نه  است  دیالیز 
خوب با خودرو کهنه هم خوب رانندگی می کنند اما 
راننده ناوارد با بهترین خودرو روز هم خوب نخواهند 
مداوم  به طور  هدی  دیالیز  مرکز  در  االن  ما  راند. 
شاخص های دیالیز را کنترل می کنیم. در این مرکز 
هم ماشین دیالیز سال 2014 داریم و هم ماشین 
دیالیزی که متعلق به پیش از سال 2000 است. اما 

ناظر متوجه تفاوت این دو نمی شود چون کاربرهای 
واردی داریم که خدمات را درست ارایه می کنند. تایید 
می کنم که در سطح کشور کارکنان و متخصصانی با 
سواد و ماهر در بخش های دیالیز کم نیستند ولی با 

روش جاری رشد نخواهد کرد.« 
او معتقد است شاید هدف اصلی این طرح این است که 
مسؤولیت بخش دولتی از پاسخگویی به پرسشگری 
تغییر کند: »من برای این طرح آرزوی موفقیت دارم 
اما خودمان در این طرح شرکت نکرده ایم چون در 
وزارت  که  زمانی  تا  چون  داریم  تردید  آن  موفقیت 
بهداشت هیچ اختیاری در گردش مالی دیالیز ندارد 
اجرای این طرح تغییری در شکل ماجرا ایجاد نخواهد 
کرد. آیا وزارت بهداشت می تواند جریان وجوه نقدی 
این مراکز را تضمین کند؟ نقش اصلی را در این معادله 
بیمه ها دارند. در حالی که همین حاال هم بیمه ها 
با اجرای طرح جامع  منتقدند که وزارت بهداشت 
سالمت باعث ورشکستگی آن ها شده است. طرح 
جامع سالمت روزی که شروع شد طرح بسیار خوبی 
بود اما حاال ببینید در چه وضعیتی گرفتار شده است. 
به نظر می آید امروز تامین کنندگان و مراکز درمانی و 
پزشکان را دچار گرفتاری کرده  است و به همین دلیل 
از شتاب آن به شدت کاسته شده  است. کسانی هم 
که با دیالیز آشنا هستند متوجه هستند که این طرح 
با این شرایط موجب ارتقا کیفیت نخواهدشد و تنها 
دولت را از حالت خدمات دهنده و پاسخگو به حالت 

پرسشگری خواهد رساند.« 
لسان سپردن کار به دست مردم و تامین و تضمین 
منابع مالی را تنها راه رفع مشکالت بخش دیالیز و 
باالرفتن کیفیت در این خدمات می داند. او به مرکز 
دیالیز هدی اشاره می کند که در سال 1390 با کمک 
غیرمرتبط)مسجد(  فضای  یک  از  ژاپنی  مشاوران 
شد:  تبدیل  تهران  شرق  در  نمونه  دیالیز  بخش  به 
»راه اندازی این مرکز با توجه به استانداردهای باالیی 
که داشت موجب شد در شرق تهران رقابت ایجاد 
شود. بیمارستان های شرق تهران مجبور شدند مراکز 
دیالیز خود را تعطیل و بازسازی کنند. چون کیفیت 
این مرکز باال رفته بود و نیاز بود بتوانند رقابت کنند. 
به این ترتیب کیفیت دیالیز در شرق تهران تغییر کرد. 
پیرو آن نیز مراکز غرب تهران دست به کار شدند و با 
ارتقا کیفیت به رقابت پرداختند. اعتقادم بر این است 
که باید تعرفه را اصالح کرد و به موقع پرداخت کرد. 
سپس دولت باید عقب بایستد. آن زمان است که خود 
مردم کارشان را درست انجام خواهند داد. دولت باید 
به مردم اعتماد کند. کار مردم را باید به دست مردم 
سپرد. اگر این کار را بکنیم مراکزی با شرایط خوب راه 
خواهند افتاد. اما آنچه ما امروز می بینیم روندی دقیقا 
در خالف این جهت است. برای نمونه می بینیم که 
بخش خصوصی برای راه اندازی بخش تصویربرداری 
صف کشیده  است چون سودآوری دارد. بخش دیالیز 
را سودآور بکنند خود مردم راه اندازی خواهند کرد. 
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به گفته بهروز برومند ایران برای پاسخگویی به نیاز 
بیماران کلیوی موجود به فعالیت 750 نفرولوژیست 
نیاز دارد. اما در حال حاضر تنها 250 نفرولوژیست در 
کشور کار می کنند و ایران با کمبود 500 متخصص 
او  که  است  حالی  در  این  است.  روبه رو  نفرولوژی 
معتقد است فعالیت مرکز دیالیز بدون نظارت مستقیم 
نفرولوژیست بی فایده است و تنها موجب باالرفتن آمار 

مرگ ومیر بیماران دیالیزی می شود.
می گوید:  ایران  در  دیالیز  کیفیت  درباره  برومند 
»کیفیت دیالیز در ایران مانند دیگر خدمات و شاید 
حتی بهتر از بسیاری از خدمات درمانی دیگرمان 
باشد چون این درمان بیشتر تحت نظارت است. البته 
نمی توان گفت دیالیز در مجموعه خدمات ارایه شده 
کشور تافته جدا بافته است. دیالیز ما هم نقطه ضعف 
دارد، همان طور که پیوند کلیه هم نقطه ضعف دارد. 
همان طور که جراحی قلب، درمان دیابت و داروهای 
در دسترس بیماران و هزاران بخش دیگر درمانی دیگر 
ما هم نقطه ضعف دارد. همان طور که در بخش های 
غیردرمانی مانند آموزش و دادگستری و پلیس و دیگر 
با همین منطق  خدمات مان هم مشکالتی داریم. 

کیفیت دیالیز در تهران خیلی بهتر از شهرستان ها 
است همان طور که وضعیت بیشتر خدمات در تهران 
بهتر از شهرستان های دیگر است. دیالیز نمی تواند 
در میان بیابان یک گلزار کوچک خوب باشد. درست 
است که کیفیت خدمات دیالیز ما از استانداردهای 
سازمان جهانی بهداشت پایین تر است ولی با این 
همه و با وجود تمام مشکالت کیفیت دیالیز در ایران از 
بسیاری از کشورهای روی زمین و حتی همسایه هایی 
مانند روسیه و تاجیکستان و کشورهای حاشیه خلیج 
که  داریم  بیمارانی  ایران  در  ما  است.  بهتر  فارس 
30سال هم با دیالیز زنده می مانند در حالی که بیماران 
دیالیزی در تاجیکستان شاید سه ماه هم زنده نمانند. 
کیفیت دیالیز در ایران به پای کانادا، انگلیس، آمریکا 
و فرانسه نمی رسد اما دست کمی از آلمان ندارد. در 
خاورمیانه شاید تنها لبنان و ترکیه بتوانند کمی با ما 
برابری کنند دلیل آن هم این است که به عنوان نمونه 
ترکیه 500 نفرولوژیست دارد در حالی که ما تنها 250 

نفرولوژیست داریم.« 
او تاکید می کند: »آن چیزی که درمان با دیالیز را 
درست می کند نفرولوژیست است نه ماشین دیالیز. 

دکتر بهروز برومند:

واگذاری مراکز دیالیز به بخش خصوصی 
یعنی شانه خالی کردن از زیر بار مسؤولیت
 دکتر بهروز برومند را پدر علم نفرولوژی ایران می دانند. او طرح واگذاری مراکز دیالیز به بخش خصوصی 
و ایجاد 520 مرکز دیالیز جدید با وجود کمبود شدید متخصص نفرولوژی در کشور را محکوم به شکست 

می داند و آن را راهی برای شانه خالی کردن وزارت بهداشت از زیر بار مسؤولیت عنوان می کند.   

تمرکز-  که  می دانند  همه  حال  است  این  قانونش 
انحصار فسادآور است. باید ساختار را متعادل کرد. 
اگر به جای سخت افزاری، نرم افزاری به موضوع نگاه 

می کردند کار آسان می شد.«
او یکی دیگر از نقاط ضعف بخش های دیالیز را نبود 
نظارت درست و کافی می داند. ارتباط میان بیمار، 
مرکز دیالیز و بیمه یک ارتباط خطی است. یک برگه 
بیمه ارایه می شود و یک پولی دریافت می شود: »در 
براساس  را  دیالیز  مراکز  ساختار  می توان  حالی که 
کیفیت درجه بندی کرد و درجه بندی را معنادار کرد. 
ما در دیالیز شاخص داریم. هنگامی که بیمار خدمات 
شاخص  این  عدد  می کند  دریافت  بهتری  دیالیز 
می توان  و  دارد  معنی  عدد  این  می شود.  جابه جا 
براساس آن رتبه بندی کرد و بر اساس آن پرداخت کرد. 
اما اکنون نظام موجود رابطه خطی است و اصاًل ربطی 
ندارد که بیمار از فرایند درمان راضی بوده  است یا نه و 
آیا در کیفیت درمان او تغییری ایجاد شده  است یا خیر. 
نه تنها بیمه ها نظارتی ندارند بلکه وزارت بهداشت هم 
نظارتی در این زمینه ندارد. نظارت وزارت بهداشت 
ماهیتی نیست بلکه بیشتر شکلی است؛ برای نمونه 
می آیند می گویند چرا سطل زباله در ندارد. یا بررسی 
می کنند که فاضالب در چه وضعیتی است و یا اتاق 
سی پی آر در چه شرایطی قرار دارد. حاال این که چطور 
سی پی آر می کنید و چند بیمار می مانند و چند تا 
می روند در این شاخص بندی ها تعریف نشده  است 
و بررسی هم  نمی شود. مطلعیم که معاونت درمان 
ارزیابان  انتخاب  و  تدوین  حال  در  بهداشت  وزارت 
حرفه ای اعتباربخشی ملی مراکز درمانی کشور است 
گرچه این اقدام دیرهنگام است ولی شاید کمی به 

ارتقا کیفیت درمان کمک کند. «
او هم چنین کمبود نفرولوژیست را یکی از مشکالت 
»نمی توانید  می کند:  تاکید  و  می داند  طرح  این 
به  که  این  بدون  کنید  درست  را  پزشکی  تجهیزات 
بهره بردار توجه کنید. مانند این است که امروز بروید 
بهترین ماشین را برای فرزندتان بخرید بدون توجه 
به این که اصال رانندگی بلد است؟ یا اجازه رانندگی 
دارد؟ می تواند از عهده هزینه نگهداری این ماشین 
یک سویه  نمی توان  است.  مهم  این ها  همه  برآید؟ 
به ماجرا نگاه کرد که تنها با تعویض و به روزرسانی 
من  کند.  تغییر  دیالیز  کیفیت  دیالیز  دستگاه های 
می گویم ماشین های دیالیز نو و به روز شرط الزم است 
اما کافی نیست. به همین دلیل است که انجمن علمی 

نفرولوژی نیز با این طرح مخالف است.«                                              

گزارش
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ماشین دیالیز مانند ماشین رختشویی است و اگر زیر 
نظر نفرولوژیست نباشد هیچ اثری ندارد.« 

این  متخصصان  تعداد  تنها  نه  ایران  نفرولوژی  پدر 
حوزه را برای جمعیت فعلی کشور کم می داند بلکه 
معتقد است با توجه به شرایط پیش رو شاهد کاهش 
نسل  »چون  بود:  خواهیم  هم  اندک  تعداد  همین 
یک  درآمد  و  می رود  پول  دنبال  به  پزشکان  جدید 
نفرولوژیست نسبت به دردسرهای این رشته کم است. 
در حال حاضر بیشتر دانشگاه ها در امتحاناتی که 
دارند به اندازه کافی فلو گیر نمی آورند. برای جذب 
پزشک و تربیت متخصص نفرولوژی حتی سطح را 
اقدام به جذب  پایین تر  با نمرات  و  پایین آورده اند 
کنند،  جذب  فلو  نتوانسته اند  هم  باز  اما  کرده اند 
دانشگاه شریعتی که یک دانشگاه مادر است و بخش 

خوبی دارد امسال نتوانست دانشجو بگیرد.« 
خودکار  به طور  ما  »دانشجویان  می دهد:  ادامه  او 
و  انتخاب رشته می کنند  بر اساس راحتی و درآمد 
جذب  برای  برنامه ریزی  دارم  شک  هم  دانشگاه ها 
باشند.  داشته  کشور  نیازهای  اساس  بر  دانشجو 
این در حالی است که روند کارها در کشورهای دیگر 
آمریکا همایش  های علمی  در  دارد.  دیگری  شکل 
دعوت  رایگان  را  دانشجویان  علمی  انجمن های 
می کنند و هزینه اقامت و غذای آن ها را هم می دهند تا 
دانشجویان با این رشته آشنا شوند و به سمت آن جذب 
شوند. دانشگاه ها هم به دانشجویان اجازه می دهند 
گردهمایی های  در  شرکت  برای  را  آن ها  هزینه  و 
علمی تقبل می کنند اما در کشور ما چنین روندی 
وجود ندارد بنابراین دانشجویان کمی به این رشته رو 

می آورند.« 
 پدر علم نفرولوژی ایران طرح واگذاری مراکز دیالیز به 
بخش خصوصی را تنها در صورتی موفق می داند که با 
حضور و نظارت متخصصان نفرولوژی، رعایت ضوابط 
درست و به دست افراد یا سازمان های صاحب تجربه و 
ورزیده انجام شود:»در غیر این صورت کار از این که 
هست خراب تر می شود و حاال هم با این شکلی که دارد 

انجام می گیرد من نگران فاجعه هستم.«
 او معتقد است این طرح با شرایطی که در حال انجام 
است به فاجعه خواهد انجامید چرا که: » نخست آن 
که این کار نه براساس تجربه که به شکل فرمایشی 
انجام می شود. ناگهان تصمیم گرفته اند این بخش را 
خصوصی کنند چون پول ندارند که هزینه های الزم 
را پاسخگو باشند. دوم آن که برای خصوصی سازی 
ظرفیت های الزم را در نظر نگرفته اند. ما تنها 250 

نفرولوژیست داریم باید به گونه ای برنامه ریزی شود 
که برای این تعداد نفرولوژیست تخت ایجاد کنند. 
نباید تخت های دیالیز ایجاد شده بیشتر از ظرفیت 
قائم شهر  در  چرا  باشد.  کشور  نفرولوژیست های 
بخش دیالیز با 50 تخت جدید راه اندازی می کنند 
تامین  بیمارستان  شهر  همان  در  که  حالی  در 
ندارد؟ چگونه می خواهند  نفرولوژیست  اجتماعی 
اداره  متخصصان  این  حضور  بدون  را  مراکز  این 
دارد  دیگری  پیشینه کاری  که  کسی  چرا  کنند؟ 
بدون کوچکترین تجربه و دانشی و به صرف داشتن 
اگر  می رود؟  دیالیز  بخش  ایجاد  سراغ  سرمایه 
کسی آنقدر پول دارد که می تواند چنین کاری برای 
منافع عمومی انجام دهد بهتر است آن را به مراجع 
علوم پزشکی  دانشگاه های  مانند  صالحیت  دارای 
ببخشد تا براساس نیاز شهر و منطقه، بخش درمانی 
ساخته یا تجهیز شود. ایجاد هر بخش دیالیز بدون 
وجود نفرولوژیست ورزیده یعنی درست کردن یک 
خشکشویی که  تعدادی ماشین به جای رخت دارند 

بیمار می شویند و هیچ سود دیگری ندارد.« 
دیالیز نگهدارنده یعنی دیالیزی که کمک می کند 
بیمار به زندگی عادی بازگردد. یعنی اگر افراد عادی 
برای سالم ماندن نیاز دارند غذا بخورند افراد دیالیزی 
هم نیاز  دارند عالوه بر غذا خوردن هفته ای 3 بار نیز 
دیالیز شوند تا سالم بمانند. دیالیز اگر درست و طبق 
استانداردها انجام شود فرد باید بتواند به کار و زندگی 
شرطی  به  دیالیز  مراکز  آمار  »رشد  بازگردد:  عادی 
درست است که به تدریج و گام به گام و همراه با آموختن 

می روند  سرضرب  که  این  باشد.  اشتباهات مان  از 
سراغ راه اندازی این همه بخش دیالیز مسلم بدانید 

فاجعه ای به بار می آورد که خواهیم دید.« 
در تمام دنیا هنگامی که جایی نفرولوژیست ندارد 
بیمار را می رسانند به مرکزی که نفرولوژیست داشته 
باید  نیست  نفرولوژیست  کرج  در  اگر  یعنی  باشد. 
بیمارانش را به تهران بیاورند. اگر در روستایی تنها دو 
نفر نیاز به دیالیز دارند باید بیماران را با هواپیما بیاورند 
به مرکز دارای متخصص نه این که یک ماشین دیالیز 
در آن روستا بگذارند که با یک بهیار کار کند: » بله یک 
پرستار به راحتی می تواند بخش دیالیز را اداره کند 
اما بعد از یک ماه آمار مرگ ومیر در این بخش به شکل 
چشم گیری باال خواهد رفت. چون این نفرولوژیست 
است که کیفیت دیالیز را به طور مداوم کنترل می کند 
و بررسی می کند که کدام بیماران به زندگی طبیعی و 
کار بازگشته اند و کدام ها هنوز نتوانسته اند بازگردند و 
چرا؟ دیالیز  یک نسخه نیست که بنویسیم و بروند تهیه 
کنند. حضور متخصص بر بالین بیمار چیزی است 
که هیچ ماشینی جای آن را نمی گیرد. در واقع وزارت 
بهداشت با اجرای این طرح می خواهد شانه از زیر بار 
مسؤولیت خالی کند. دارد کاری را شروع می کند که 
حتی یک طرح آزمایشی اولیه درباره آن انجام نداده 

 است که ببنید نتیجه اش چه می شود.«
شرایطی  در  تنها  بزرگ  طرح  »این  می گوید:  او 
مجموعه هایی  دست  به  که  دارد  موفقیت  امکان 
این  شود.  سپرده  تأمین کننده  یا  تولیدکننده  که 
مجموعه ها می توانند با تدابیر جمعی بدون این که 
از کیفیت کار بکاهند خدمات را افزایش دهند چون 
خودشان تولیدکننده هستند صافی و محلول دیالیز 
تولید می کنند و در این زمینه تجربه و تخصص دارند 
تنها  که  باشد  کسی  مجموعه ها  این  جای  به  اگر 
سرمایه دار است برای این که سود کند سراغ خرید 
صافی و محلول دیالیز ارزان تر و بی کیفیت تر می رود 
و در نتیجه کیفیت دیالیز پایین خواهد آمد. در حالی 
که همین حاال کیفیت تولیدات داخلی کشور در زمینه 
تولید  فناوری  امیدوارم  و  است  خوب  بسیار  دیالیز 
ماشین دیالیز نیز به زودی بومی شود. چرا که تولیدات 
کشورمان در زمینه یک بار مصرف های دیالیز بسیار 
خوب و قابل مقایسه با محصوالت خوب خارجی است 
بگویم کاالهای خارجی که پیش  و حتی می توانم 
از این وارد کشور می شد چنین کیفیتی نداشتند. 
چون معمواًل محصوالت ارزان تر کشورهای دیگر برای 

مصرف داخل خریداری می شد. «                                              

دکتر بهروز برومند:
کیفیت دیالیز در ایران به پای کانادا، 

انگلیس، آمریکا و فرانسه نمی رسد اما دست 
کمی از آلمان ندارد. در خاورمیانه شاید تنها 
لبنان و ترکیه بتوانند کمی با ما برابری کنند 
دلیل آن هم این است که به عنوان نمونه 

ترکیه 500 نفرولوژیست دارد در حالی که 
ما تنها 250 نفرولوژیست داریم

گزارش
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ویژگی های مرکز دیالیز استاندارد
بیماران دیالیزی به طور مرتب نیاز به خدمات آزمایشگاهی، رادیولوژی، بانك خون، بخش نفرولوژی یا داخلی، دارند بنابراین بهتر است مرکز دیالیز در 
بیمارستانی ساخته شود که دارای این بخش ها است یا در نزدیکی بیمارستان های دارای بخش یاد شده باشد. بخش همودیالیز باید تاجای ممکن در 
دسترس ترین نقطه شهر از نظر رفت و آمد قرار داشته  باشد تا رفت و آمد همه بیماران از نقاط مختلف شهر و حتی روستاهای اطراف راحت انجام شود. 
این مسأله برای شهرهایی که فقط دارای یك بخش دیالیز هستند اهمیت بیشتری دارد بنابراین نقاط مرکزی شهر برای استقرار این مراکز در اولویت 

هستند. مطلوب است فاصله محل سکونت بیماران تا بخش دیالیز با اتومبیل بیش از نیم ساعت نباشد.

بخش دیالیز تا جایی که ممکن است باید از دیگر 
بخش های غیروابسته و غیرضروری جدا و به ورودی 
بیمارستان نزدیك باشد به شکلی که با دیگر بخش ها 
از  قدری فاصله داشته  باشد و برای ورود و خروج 
آن لزومی به گذر از دیگر بخش ها و واحدها نباشد 
آن ها  همراهان  و  دیالیزی  بیماران  رفت و آمد  تا 
مزاحمتی برای بیماران و کارکنان بخش های دیگر 

ایجاد نکند و موجب اختالل در نظم آن ها نشود.
بهتر است بخش همودیالیز در طبقه همکف قرار 
طبقات  در  قرارگرفتن  صورت  در  اما  باشد  داشته 
دیگر، الزم است برای آن آسانسور و راه  اضطراری در 
نظر گرفته شود. ورودی بخش دیالیز باید هم سطح 

با زمین باشد و اگر نیست باید تسهیالت استفاده از 
ویلچر را داشته  باشد. 

باید در فضای جلو بخش دیالیز یا فضای ورودی به 
ساختمان فضای کافی برای پارك موقت آمبوالنس 
باشد.  داشته  امدادی وجود  نقلیه  دیگر وسایل  یا 
تا جایی که ممکن است باید فضای الزم برای پارك 
اتومبیل بیماران و کارکنان بخش دیالیز در نظر گرفته 
شود و چنانچه این فضا جوابگوی تمام بیماران و 

کارکنان دارای خودرو باشد، مطلوب است.
یا  و  یك  به  همودیالیز  بخش  دیالیز:  سالن  یا  اتاق 
و  دیالیز  سالن  یا  اتاق  به عنوان  درمانی  اتاق  چند 
محل نصب ماشین های دیالیز منحصر نمی شود. 

انبارهای  انتظار،  اتاق  به  دیالیز  بخش  بلکه 
قفسه بندی شده برای لوازم مصرفی و محلول های 
دیالیز، رختکن های جداگانه برای کارکنان و بیماران 
)زنانه و مردانه( و سرویس های بهداشتی جداگانه 
اتاق  مردانه(،  و  )زنانه  بیماران  و  کارکنان  برای 
پزشك، اتاق معاینه، اتاق کار پرستاران، آبدارخانه، 
و   )RO( آب  تصفیه  دستگاه های  مخصوص  اتاق 
غذاخوری بیماران نیاز دارد و درصورت امکان  به ویژه 
در بخش های بزرگ بهتر است بخش دیالیز دارای 
استراحتگاه، اتاق مدارك پزشکی و کالس آموزش 
باشد. هم چنین این بخش باید دارای فضای الزم 
برای نگهداری و تعمیر ماشین های همودیالیز رزرو، 

مقاله

دکتر علیرضا طلوع
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مربوطه در نظر گرفته شود که دارای کف شور بوده و 
کف آن ایزوله و غیرقابل نفوذ به آب باشد. این اتاق 
نیز باید دارای تهویه مناسب بوده و با یك پنجره ثابت 
از شیشه دو جداره به یکی از اتاق های دیالیز مرتبط 
شود تا دستگاه آرُا و دستگاه های پیش پاالیش آن در 
معرض دید پرستاران باشد. سکو یا محل قرار گرفتن 
دستگاه RO و سیستم های پیش پاالیش مربوطه باید 
با عرض یك متر کامال صاف و بدون شیب باشد ولی 
بقیه نقاط اتاق دارای شیب الزم به سمت کف شور 
باشد. اتاق های دیالیز به ویژه اتاق های ایزوله باید 
دارای فشارمنفی و از تهویه مناسب برخوردار باشند 
به طوری که میزان تعویض هوا در ساعت نباید کمتر 
از 6 باشد. هوا باید توسط دستگاه های تهویه با حجم 
ثابت عرضه شود زیرا دستگاه های دارای حجم هوای 
متغیر به تناسب دمای اتاق ها شروع به کار می کنند. 
باید قابل تنظیم باشد و به گونه ای  نیز  اتاق  دمای 
تنظیم شود که هم برای بیماران و هم برای کارکنان 
مطلوب باشد و در طراحی و انتخاب دستگاه های 
گرمایشی و سرمایشی عالوه بر در نظر گرفتن شرایط 
دیالیز  بخش  فضای  و  منطقه  و  محلی  موقعیت  و 
تولید گرما توسط ماشین های دیالیز به ویژه هنگام 
از دستگاه شست شو و ضدعفونی کننده  استفاده 
حرارتی محاسبه شود. هم چنین باید در نظر داشت 
که کیفیت هوا و دمای مطلوب آن به افزایش راحتی 
بیماران و کارکنان بخش دیالیز کمك می کند و در 

عین حال در کنترل آلودگی نیز نقش مهمی دارد.
به عنوان  اتاق  یك  لزوم  درصورت  آموزشی:  فضای 
کالس و فضای آموزش و یك اتاق برای دیالیز صفاقی 
آن ها  اندازه  باید  می شودکه  پیش بینی   )CAPD(
بخش  برای  پیش بینی شده  فضای  به  و  محاسبه 

دیالیز اضافه شود.
بیماران  برای  ایزوله  اتاق  یك  معمواًل  ایزوله:  اتاق 
)HBsAg+( یا نامشخص و احتمال آلوده پیش بینی 
می شود که اندازه آن بستگی به نیاز محل داشته ولی 

دست کم باید 20 متر مربع باشد.
زیاد  حجم  به  توجه  با  مصرفی  وسایل  انبار  انبار: 
مصرف وسایل مصرفی و کیفیت آن نیز دارای اهمیت 
زیاد است. این اتاق باید امکانات الزم برای حفظ 
دمای مناسب را دارا باشد. مرطوب نباشد. امکان 
ورود حشرات و حیوانات موذی به آن وجود نداشته 
باشد. انبارهای بخش دیالیز باید قفسه بندی شده 
و دسترسی به لوازم موجود در آن ها همیشه وجود 
داشته  باشد و به هیچ عنوان از آن ها به عنوان رختکن 

تحت تعمیر و قطعات یدکی مربوطه باشد. بنابراین 
با توجه به موارد باال و استانداردهای وزارت مسکن و 
شهرسازی که فضای الزم برای هر تخت بیمارستانی 
را 80 متر مربع پیش بینی کرده  است، انتظار می رود 
برای بخش های دیالیز مستقل حدود 60 متر مربع 
به ازای هر تخت دیالیز پیش بینی شود که حدود 35 
تا 40 متر مربع آن در اختیار بخش و بقیه به عنوان 
فضای پشتیبانی و تأسیسات در نظر گرفته شود. 
حدود یک سوم مساحت بخش دیالیز یعنی حدود 
12 متر مربع برای اتاق یا اتاق های درمانی است 
سالن  مانند  نیاز  مورد  فضاهای  سایر  برای  بقیه  و 
انتظار، آبدارخانه، سرویس های بهداشتی، انبارها 
و مانند این ها در نظر گرفته شود. برای هر ماشین 
دیالیز و تخت )یا مبل( کنار آن 2/2X25/25 فضا 
الزم است ولی باید محل رفت و آمد به اندازه 1/25 
متر به عرض اتاق دیالیز اضافه شود. هم چنین در 
میز  برای  باید فضای کافی  دیالیز  )یا سالن(  اتاق 
قفسه  پرستاری،  ایستگاه  یا  پرستاران  صندلی  و 
داروهای اورژانس، ترالی تزریقات و وسایل ضروری 
دیگر وجود داشته باشد ]در اتاق دیالیز نباید وسایل 
اضافی و غیر ضروری وجود داشته  باشد و در کنار 
هر تخت به جز ماشین دیالیز و کاسه روشویی برای 
شستن دست ها ، وسایل اضافه دیگری نباید باشد[. 
بنابراین با توجه به این مطالب چنانچه بخش دیالیز 

دارای عرضی حدود 6 متر باشد مشروط به این که 
درب ورودی آن در وسط عرض آن باز شود، بیشترین 
اقتصادی  نظر  از  و  آن می شود  از فضای  استفاده 
به صرفه است زیرا می توان در دو طرف اتاق دیالیز 
ماشین های دیالیز و تخت ها )یا مبل های دیالیز( را 
قرار داد. فاصله این بخش تا اتاق تصفیه آب نباید 
زیاد باشد و درصورتی که بخش دیالیز در طبقات 
باالتر از همکف قرار دارد و یا زیر آن بخش یا واحد 
کف  عایق کاری  به  نسبت  باید  دارد  قرار  دیگری 
آن اقدام شود تا در مقابل آب غیر قابل نفوذ شود. 
دارای  باید   )RO( آرُا  اتاق  و  دیالیز  اتاق های  کف 
پوشش قابل شست وشو )ترجیحا ضد اسید( و به 
تعداد کافی کف شور داشته باشد. هم چنین دیوار 
اتاق های دیالیز باید صاف و قابل شست وشو باشند. 
طبق توصیه مؤسسه معماران آمریکا )AIA( و برای 
جلوگیری از انتشار آلودگی و کنترل عفونت، تعداد 
تخت دیالیز و یا بیماران دیالیزی در یك اتاق نباید 
بیش از چهار نفر باشد. البته این شرایط، شرایط 
آرمانی است ولی به هرحال هرچه تعداد بیماران 
در یك اتاق کمتر باشد احتمال بروز و انتقال بیماری 
حفظ  برای  مؤسسه  همین  بود.  خواهد  کمتر  هم 
حرمت بیماران به ویژه در هنگام معاینات پزشکی، 
موقعیت های فوری و اورژانسی و دیگر موارد مراقبت 
از بیماران توصیه می کند که یك اتاق دیالیز باز را باید 
به گونه ای طراحی کرد که در موقع لزوم بتوان برای 
هر بیمار جنبه خصوصی پیدا کند. بخش های دیالیز 
باید به شیوه ای طراحی شوند که اتاق های دیالیز در 
روز دارای نور کافی باشند و تاجایی که ممکن است 

در طول روز از نور طبیعی استفاده شود.
اتاق انتظار: اتاق یا سالن انتظار در بخش های دیالیز 
از اهمیت زیادی برخوردار است و باید به ازای هر 
آن  برای  فضا  مربع  2متر  تا   3 حدود  دیالیز  تخت 
پیش بینی شود. اتاق انتظار مانند سالن دیالیز باید 
دارای نور کافی )برای مطالعه( و مجهز به تلویزیون 
باشد و شبکه گرمایشی و سرمایشی مناسب داشته 

 باشد .
باید  بیماران  و  کارکنان  برای  بهداشتی:  سرویس 
سرویس بهداشتی جداگانه به تفکیک زنانه و مردانه 
پیش بینی شود و حتما برای بیماران استفاده کننده 
از ویلچر سرویس بهداشتی ویژه نیز پیش بینی شود.

اتاق آرُا )RO(: باید یك اتاق که بهتر است در کنار 
سالن دیالیز باشد به مساحت دست کم 12 متر مربع 
برای دستگاه آرُا )RO( و سیستم های پیش پاالیش 
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یا محل نگهداری وسایل آلوده استفاده نشود. انبار 
محلول های دیالیز باید نورگیر نباشد. به طور کلی 
به ازای هر تخت دیالیز 2/5 تا 3 مترمربع فضا برای 
انبارهای وسایل مصرفی، لباس و ملحفه، لباس های 

آلوده و محلول های دیالیز مورد نیاز است.
دیگر فضاها: عالوه برفضاهای یادشده، بخش دیالیز 
جداگانه  غذاخوری  اتاق  آبدارخانه،  دارای  باید 
برای کارکنان و بیماران، رختکن زنانه و مردانه برای 
کارکنان و بیماران باشد و در کنار رختکن کارکنان و 

داخل آن ها حتما باید یك حمام وجود داشته باشد.
یك  دیالیز  ماشین  هر  برای  فاضالب:  لوله کشی 
مجرای فاضالب به صورت یك لوله سر باز از جنس 
پی وی سی )PVC( با قطری حدود یك تا دو اینچ و با 
ارتفاع 40تا50 سانتی متر از کف و با فاصله حدود 5 
سانتی متر از دیوار و با توجه به نقشه آرایش تجهیزاتی 
و تخت دیالیز در نظر گرفته  در حدفاصل ماشین 
شود. هر لوله فاضالب، کف شور و دستشویی )کاسه 
روشویی( باید بدون استثنا و حتما دارای سیفون 
»S« جداگانه باشد تا مانع انتقال بوهای نامطبوع به 
داخل بخش دیالیز و عبور و مرور حشرات و حیوانات 
موذی شود. شیب لوله کشی فاضالب باید 2درصد 
باشد تا از توقف مایع در لوله ها و افزایش آلودگی 
به ماشین های دیالیز وجود  آن  امکان برگشت  که 
دارد پیشگیری شود. ورودی مجاری فاضالب باید 
به وسیله درپوش های الستیکی که خود دارای یك 
سوراخ به اندازه لوله خروجی فاضالب ماشین دیالیز 
ماشین  خروجی  لوله  تا  شوند  پوشیده  هستند، 
دیالیز به صورت عمودی و تا حدود 10سانتی متر در 
آن وارد شود و امکان تماس مستقیم با بدنه مجرای 
با این وجود باز هم  فاضالب وجود نداشته باشد. 
به  فاضالب  مجرای  از  آلودگی  برگشت  امکان  هم 
امروزه  خوشبختانه  اما  دارد.  وجود  دیالیز  ماشین 
و  طراحی  دیالیز  بخش  مخصوص  سیفون هایی 
تولید شده اند که روی دیوار میان ماشین و تخت 
آلودگی  برگشت  امکان  که  می شوند  نصب  دیالیز 
از مجرای فاضالب به ماشین های دیالیز را به طور 
کامل منتفی می کنند و درصورت استفاده از این 
سیفون ها، خروجی )فاضالب( ماشین دیالیز به طور 
از  بلکه  نمی شود  فاضالب  مجرای  وارد  مستقیم 
طریق سیفون مذکور با سیستم لوله کشی فاضالب 
ارتباط دارد. بنابراین لزومی ندارد که حتما مجرای 
لوله  و می توان  از کف خارج شود  فاضالب بخش 
فاضالب ماشین های دیالیز را مانند لوله ای فاضالب 

کاسه های روشویی در دیوار نصب و ورودی آن را از 
دیوار خارج و به وسیله یك رابط قابل اتصال به شلنگ 
صورت  در  حتی  داد.  ارتباط  یادشده  سیفون  با 
استفاده از این سیفون ها باز هم نباید از نصب سیفون 
»S« در محل ارتباط مجاری فاضالب، کف شورها و 
کاسه های روشویی به لوله های فاضالب غافل شد. 
هم چنین چاه فاضالب باید مطابق با استانداردهای 

بیمارستانی و دارای هواکش باشد.
اهمیت  از  آب در بخش همودیالیز  لوله کشی آب: 
زیادی برخوردار است و همودیالیز بدون وجود آب 
غیرممکن است. آب مصرفی در بخش همودیالیز 
دارای مشخصات خاصی است که »AAMI« آن را 
ریورس  به وسیله دستگاه های  و  تعریف کرده است 
اسمز )RO( تأمین می شود اما برای تعیین ظرفیت 
و انتخاب، شبکه های تکمیلی و پیش پاالیش مورد 
مشخصات  و  شرایط  و  غلظت  دفع  توانایی  نیاز، 
جزیی تر و اختصاصی باید با توجه به شرایط محلی 
تصمیم  مصرف  میزان  و  ورودی  آب  مشخصات  و 
تولیدی  آب  میزان   )RO( خروجی  معمواًل  گرفت. 
ماشین  هر  به ازای  سانتی گراد  20درجه  دمای  در 
دیالیز حدود 75 تا 80 لیتر پیش بینی می شود. ولی 
قدرت دفع غلظت دستگاه آرُا یا به عبارتی عملکرد 
باید  ورودی  آب   )TDS( تی دی اس  با   )RO( آرُا 
شهری  آب   )TDS(تی دی اس از  بیش  25درصد 
مبنای  بر  یا در صورتی که عملکرد دستگاه  باشد 
دستگاهی  باید  می شود  اعالم  کانداکتیویتی 
انتخاب شود که کانداکتیویتی عملکرد آن به مراتب 
بیش از کانداکتیویتی آب ورودی باشد. همانطور 
و  بخش  نزدیك  باید   )RO( آرُا  اتاق  شد  اشاره  که 
در  ثابت  جداره  دو  شیشه ای  پنجره  یك  به وسیله 
معرض دید پرستاران باشد. ممکن است با توجه به 
شرایط محلی و نوع آب شهری برای کمك به عملکرد 
دستگاه معمواًل به دستگاه های کمکی دیگر مثل 
دستگاه های  و  ذغالی  آهن  گیر،  شنی،  فیلترهای 
ایونایزر  احیانا  و  دوبلکس(  )ترجیحا  سختی گیر 
است. بنابراین در اتاق آرُا )RO( عالوه بر کف شور 
باید برای هرکدام از دستگاه های یادشده یك مجرای 
اتاق  فاضالب  مجاری  مانند  جداگانه  فاضالب 
دیالیز با فاصله مناسب در نظر گرفت و الزم است 
در این مورد نظرات مهندس های شرکت نمایندگی 
دستگاه های ریورس اسمز مد نظر قرار گیرد. لوله آب 
ورودی به اتاق آرُا باید از انشعاب اصلی )بالفاصله بعد 
از کنتور( خارج شود و در صورتی که این امر به علت 

استانداردهای وزارت مسکن و 
شهرسازی که فضای الزم برای هر 
تخت بیمارستانی را 80 متر مربع 

پیش بینی کرده  است، انتظار می رود 
برای بخش های دیالیز مستقل حدود 
60 متر مربع به ازای هر تخت دیالیز 
پیش بینی شود که حدود 35 تا 40 
متر مربع آن در اختیار بخش و بقیه 
به عنوان فضای پشتیبانی و تأسیسات 
در نظر گرفته شود. حدود یک سوم 
مساحت بخش دیالیز یعنی حدود 
12 متر مربع برای اتاق یا اتاق های 

درمانی است و بقیه برای سایر 
فضاهای مورد نیاز مانند سالن انتظار، 
آبدارخانه، سرویس های بهداشتی، 

 انبارها و مانند این ها در نظر 
گرفته شود
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بخش دیالیز باید از جنس استنلس استیل یا مواد 
پلیمری فشار قوی و گریدفود ))Grade Food مانند 
غیرقابل  الیه  چند  لوله های  و   )PVC( پی وی سی 
نفوذ نسبت به نور و هوا باشد و در مقابل فشار و حتی 
حرارت نیز مقاوم باشند. لوله کشی از منبع آب تا 
اتاق آرُا )RO( به قطر یك اینچ باشد و از آن انشعاب 
دیگری گرفته نشود ولی انتخاب قطر لوله ها از اتاق 
آرُا )RO( تا اتاق های دیالیز و شیوه لوله کشی باید با 
نظر شرکت نمایندگی دستگاه آرُا )RO( انجام شود 
زیرا در صورت انتخاب نشدن مناسب لوله ها یا نحوه 
لوله کشی غلط امکان افت فشار و در نتیجه توقف کار 
ماشین های دیالیز وجود دارد. از به کارگیری لوله و 
اتصاالت اضافه و بی مورد به طور جدی خودداری 
شود زیرا عالوه بر صرف هزینه های بی مورد امکان 
افت فشار آب و تولید فضای مرده و در نتیجه رشد 
میکروب و تولید پایروژن وجود دارد. لوله کشی آب 
به صورت روکار بهتر است ولی می توان لوله برگشت را 
از زیر کف تا اتاق آرُا )RO( نصب کرد. برای هر ماشین 
دیالیز یك شیر یك ضرب با خروجی مادگی از جنس 
پی وی سی )PVC( یا استنلس استیل یا دیگر مواد 
به حرارت )حدود 90  پلیمری فشار قوی و مقاوم 
درجه سانتیگراد( در ارتفاع 80 تا 100 سانتی متری 
از کف و درست باالی مجرای فاضالب متصل شود و 

صالح است این شیر بدون واسطه و مستقیم به لوله 
آب وصل شود. لوله کشی آب باید در همین ارتفاع 

انجام شود.
یك  دیالیز  اتاق  برای  بهتراست  برق:  سیم کشی 
تابلو که دارای فیوزهای اصلی حرارتی است نصب 
و برای هر پریز یك فیوز اتوماتیك 16 آمپر در نظر 
دارای  باید  دیالیز  بخش  برق  سامانه  شود.  گرفته 
ارت استاندارد باشد و در صورتی که ولتاژ برق بخش 
دارای نوسان بیش از اندازه )10+220( است باید 
استفاده  مناسب  اتوماتیك  ترانسفورماتورهای  از 
شود. برای هر ماشین دیالیز 3 تا 4 پریز ارت دار 16 
آمپری در ارتفاع 120 تا 150 سانتی متری از کف 
باالی  در  دیالیز  ماشین های  گرفتن  قرار  محل  در 
نصب  دیالیز(  ماشین  و  تخت  )حدفاصل  آب  شیر 
شود. در صورتی که امکان قطع برق شهر وجود دارد 
وجود ژنراتور تولید برق )اضطراری( در بیمارستان و 
ترجیح است به طور اختصاصی برای بخش دیالیز 
الزم است تا در مواقع قطع برق شهر بالفاصله شروع 
پیش  بیماران  دیالیز  کار  در  مشکلی  و  کند  به کار 
نیاید و از هدر رفتن وسایل استفاده شده )صافی و 
لوله های رابط( و خون بیماران جلوگیری شود. در 
به تعداد کافی کاسه روشویی  باید  اتاق دیالیز  هر 
برای شستن دست های کارکنان پیش بینی شود که 

فاصله زیاد امکان ندارد یا آب ورودی دچار نوسان 
است و احتمال قطع آب شهر وجود دارد یا حتی 
دمای آن پایین )حدود 5درجه سانتی گراد( یا باال 
)بیش از 35درجه سانتی گراد( است الزم است یك 
منبع ذخیره آب خام در نزدیکی اتاق آرُا در فضای 
سربسته نصب شود که گنجایش آن با توجه به نرخ 
ریکاوری دستگاه آرُا و تعداد ماشین های دیالیز فعال 
در یك شیفت )حدود 5 ساعت( پیش بینی می شود. 
تا آب مورد نیاز به میزان کافی و بدون نوسان فشار و 
در صورت لزوم ، رساندن آن به دمای مطلوب )حدود 
15تا 25درجه سانتیگراد( تامین شود. اما چنانچه از 
قطع نشدن آب شهر مطمئن هستیم لزومی به نصب 
مخزن بزرگ نیست و یك مخزن کوچك برای کنترل 
افت فشار آب که بعد از آن یك  یا دو دستگاه پمپ 
تامین کننده فشار )یك پمپ به عنوان رزرو( کفایت 
می کند. به  هرحال نباید آب تصفیه شده در مخزن 
نگهداری شود زیرا عالوه بر ترکیب با گاز کربنیك و 
دی اکسید گوگرد موجود در هوا، مخازن محل های 
آندوتوکسین  تولید  و  میکروب  رشد  برای  مناسبی 
هستند و آب بخش دیالیز باید به صورت به روز تأمین 
شود. آب تولیدی توسط دستگاه آرُا )RO( به نسبت 
خالص و دارای انرژی زیاد است و مواد را در خود حل 
می کند و خاصیت خورندگی دارد بنابراین لوله های 
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به ازای هر سه تا چهار تخت دیالیز یك کاسه روشویی 
باید وجود داشته باشد که ترجیح است دارای شیر 
و  باشند  الکترونیك(  چشم  با  یا  )پدالی  اتوماتیك 
طوری انتخاب شوند که از پاشیدن آب به اطراف 

جلوگیری شود.
بخش  تجهیزات  همودیالیز:  بخش  تجهیزات 
همودیالیز شامل ماشین های همودیالیز، دستگاه 
آرُا )RO(، تجهیزات مقابله با آتش، تهویه مناسب، 
نورمناسب، تلفن عمومی رایگان، یخچال، تلویزیون، 
آسانسور)در  اورژانسی،  اقدامات  تجهیزات  ترازو، 
صورتی که بخش در طبقه همکف نباشد( است. در 
مورد تعداد ماشین های همودیالیز مورد نیاز برای 
هر بخش دیالیز باید گفت که هر ماشین همودیالیز 
می تواند بین 4 تا 6 بیمار را در شبانه روز خدمات 
مطلوب  نفر   4 دیالیز  ماشین  هر  ازای  به  که  دهد 
است. ولی باید به ازای هر 10 دستگاه ماشین دیالیز 
فعال، دست کم یك دستگاه به عنوان رزرو نیز در نظر 
ترازو و تجهیزات  باید  گرفت. در هر فضای درمان 
اکسیژن،  کپسول  شامل  اورژانسی  اقدامات 
ساکشن)حتی درصورتی که بخش دارای ساکشن و 
اکسیژن مرکزی است( آمبوبگ، اکسی متر، دستگاه 
ای سی جی )ECG( ،دفیبریالتور، ترالی اورژانس، 
ترالی تزریقات، ترالی پانسمان وجود داشته باشد 
و مطلوب است که نمایشگر نیز وجود داشته باشد. 
در  باشد.  برخوردار  نورکافی  از  باید  دیالیز  بخش 
طبیعی  نور  از  است  ممکن  که  جایی  تا  روز  طول 

از  استفاده  با  تاریکی  زمان   در  ولی   استفاده شود 
چراغ های الکتریکی مناسب و به تعداد کافی ادامه 
کار و دید کارکنان بدون ایجاد خستگی و خطا ممکن 

باشد.
کارکنان بخش همودیالیز: کارکنان بخش همودیالیز 
یعنی پزشکان و پرستاران مهم ترین و با ارزش ترین 
فعلی  شرایط  در  هستند.  دیالیز  بخش  سرمایه 
مطلوب است هر بخش دیالیز دارای یك نفرولوژیست 
باشد اگر بیماران توسط یک سرپرستار کنترل شوند 
خوب است اما مطلوب است یك پزشك متخصص 
با تجربیات کافی در زمینه دیالیز روزانه بیماران را 
معاینه کند. سرپرستار بخش دیالیز باید دست کم 
دارای مدرك کارشناسی و 5 سال تجربه در بخش 
همودیالیز و در کار مدیریت دارای تجربه و سابقه 
باشد و دوره کامل دیالیز را نیز دیده باشد. در هر 
بخش دیالیز باید به ازای هر 4 بیمار یك پرستار وجود 
داشته باشد که در زمان دیالیز هر پرستار به 2 تا 3 
بیمار خدمات دهی کند و هر بیمار هم باید پرستار 
خود را بشناسد. بیماران بخش دیالیز باید ماهانه یك 
بار توسط کارشناس تغذیه و سالیانه 4 بار توسط یك 
مددکار اجتماعی معاینه شوند. حضور منشی در 
بخش های دیالیز بزرگ ضروری است، در بخش های 
متوسط مطلوب است ولی در بخش های کوچك الزم 
نیست. هر بخش دیالیز به ویژه بخش های بزرگ به 
خدمت گزار نیاز دارد که باید توسط کارکنان بخش 

دیالیز آموزش ببیند.                                          

جمع )ریال(متراژ/ تعدادقیمت واحد )ریال(شرحردیف

---زمین1

5/000/00012006/000/000/000ساختمان2

250/000/0004010/000/000/000ماشین همودیالیز3

500/000/0001400/000/000ماشین تصفیه آب4

35/000/00010250/000/000تخت / صندلی دیالیز5

250/000/000-500/000/000سایر تجهیزات پزشکی6

500/000/000-500/000/000سایر هزینه ها7

174/000/000/000جمع کل 

در مورد تعداد ماشین های 
همودیالیز مورد نیاز برای هر بخش 

دیالیز باید گفت که هر ماشین 
همودیالیز می تواند بین 4 تا 6 بیمار 
را در شبانه روز خدمات دهد که به 
ازای هر ماشین دیالیز 4 نفر مطلوب 

است. ولی باید به ازای هر 10 
دستگاه ماشین دیالیز فعال، دست کم 

یک دستگاه به عنوان رزرو نیز در 
نظر گرفت. در هر فضای درمان 
باید ترازو و تجهیزات اقدامات 

اورژانسی شامل کپسول اکسیژن، 
ساکشن)حتی درصورتی که بخش 
دارای ساکشن و اکسیژن مرکزی 
است( آمبوبگ، اکسی متر، دستگاه 
ای سی جی )ECG( ،دفیبریالتور، 
ترالی اورژانس، ترالی تزریقات، 

ترالی پانسمان وجود داشته باشد و 
مطلوب است که نمایشگر نیز وجود 

داشته باشد
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سالنمای دیالیز ایران1394

پیوند کلیه در ایران باالتر از میانگین جهانی است
بیماران دیالیزی ایران در سال 94؛ 29/100 نفر

رشد مداوم نارسایی های پیشرفته کلیوی )ESRD( یکی از واقعیت های نظام 
درمانی کشور است که تصمیم  گیران در حوزه سالمت و بیماری های خاص باید 
به آن توجه ویژه داشته باشند. اما پیش نیاز هر تصمیم و برنامه ریزی، دسترسی به 
داده های آماری دقیق، جامع و روزآمد است؛ چرا که پیش بینی نیازهای آینده از 

راه تحلیل شرایط امروز و روند طی شده امکان پذیر می شود. 
ارزیابی  برنامه ریزی،  برای  نیز در زمره خدماتی است که  پیوند  و  حوزه دیالیز 
نبوده است.  آماری قابل استناد غنی  از داده های  و تصمیم گیری  عملکردها 
درحالی که این آمار نه تنها برای تصمیم گیران و برنامه ریزان بخش دولتی مفید 
است که به تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی و محصوالت مصرفی و دارویی نیز برای 

شناخت تقاضای بازار و سرمایه گذاری کمک بسیار می کند. 
 کنسرسیوم دیالیز ایران از سال 1391 آمار و اطالعاتی را که از سراسر کشور 
به دست می آورد، سازماندهی می کند و در فعالیت های علمی پژوهشی مورد 
استفاده قرار می دهد. تدوین طرح دیالیز 1400 از بزرگ ترین دستاوردهای این 
فعالیت ها بوده است. به دنبال این تجربه ارزنده، کنسرسیوم دیالیز ایران بانک 
اطالعاتی آمار دیالیز را تشکیل داد و از سال 1393 انتشار سالنمای آماری دیالیز 
را در دستور کار خود قرار داد که در آن وضعیت دیالیز و پیوند در جهان و ایران را 

تا پایان سال 1392 نشان  می داد. این سالنما عالوه بر انتشار چاپی، از طریق 
وب سایت کنسرسیوم در اختیار کلیه عالقمندان قرار گرفت.

وضعیت ESRD در جهان
در جهان، تعداد بیماران در مرحله انتهایی نارسایی کلیوی )ESRD( در پایان 
سال 2015 حدودًا 3.523.000 نفر برآورد شده است. با توجه به رشد ساالنه 
تقریبًا 5تا6 درصدی بیماران نارسایی کلیوی در دنیا در مقایسه با رشد جمعیت در 
دنیا )1/1 درصد(، این بیماری یکی از معضالت مهم درمانی در تمام کشورهای 
دنیاست. در پایان سال 2015 در دنیا تعداد 2.490.000 نفر تحت درمان 
گرفته اند.  قرار  صفاقی  دیالیز  درمان  تحت  نفر   329.000 تنها  و  همودیالیز 

بیماران پیوندی نیز حدود 704.000 نفر بوده اند.  
در پایان سال 2015، شیوع نارسایی مزمن کلیوی در کشورهای مختلف از کمتر 
از 100 نفر تا بیش از 2000 نفر در یک میلیون متفاوت بوده است. باالترین شیوع 
این بیماری در تایوان با 3/400 نفر در یک میلیون؛ سپس در ژاپن با 2/690 نفر 
در یک میلیون و در آمریکا با 2،110 نفر در یک میلیون است، و متوسط آن در 28 
کشور اتحادیه اروپا برابر 1/120 نفر در یک میلیون بوده است. میانگین جهانی 
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این بیماری 485 نفر در یک میلیون نفر است و این نشان می دهد که در بسیاری از 
کشورهای جهان، دسترسی به درمان و یا درمان مناسب و شناسایی به موقع وجود 
ندارد. میانگین شیوع نارسایی مزمن کلیوی در ایران 680 نفر در یک میلیون و 

باالتر از میانگین جهانی است. 
با توجه به تغییرات جمعیتی، اقتصادی و فرهنگی در ایران، پیش بینی می شود 
ابتال به این بیماری روندی صعودی داشته باشد. از سوی دیگر، بیماران نارسایی 
مزمن کلیوی به جهات مختلف از جمله هزینه های سربار، میزان بروز بیماری های 
همراه و نرخ بستری شدن در بیمارستان ها، تأثیر بسزایی در اقتصاد درمان و 

الگوی ارائه خدمات درمانی دارند.
تا پایان سال 2015، همودیالیز هنوز هم رایج ترین روش درمانی در دنیاست و 70 
درصد درمان این بیماران را شامل می شود. این نسبت در 5 سال گذشته تغییری 

نکرده است.

وضعیت دیالیز در جهان
در پایان سال 2015 در جهان، تعداد بیماران دیالیزی حدود 2/820/000 
میلیون نفر برآورد شده است. از این تعداد، تقریبًا 89 درصد به روش همودیالیز 
تحت درمان هستند و بقیه از دیالیز صفاقی بهره مند می شوند. با در نظر گرفتن 
رشد 5 تا 6 درصدی بیماران همودیالیزی که همپای رشد بیماران نارسایی مزمن 
کلیوی در دنیا پیش می رود )5 تا 6 درصد(، انتظار می رود این روش درمانی 

هم چنان مهم ترین روش درمان این بیماران بماند.
در یک نمای کلی، بیش از 50 درصد بیماران دیالیزی در 5 کشور آمریکا، چین، 
ژاپن، برزیل و هند زندگی میکنند. شیوع بیماران دیالیزی در این 5 کشور در پایان 
سال 2015 از 90 نفر تا 2،757 نفر در میلیون به ترتیب در هند و ژاپن متفاوت 

است. 
10 کشور بعدی که حدود 9 درصد جمعیت جهان را در برمی گیرند، 23 درصد 
دیگر از بیماران دیالیزی را در خود جای داده اند. 25 درصد باقیمانده بیماران 

دیالیزی در 135 کشور جهان )با 43 درصد جمعیت جهان( زندگی می کنند.
در پایان سال 1394، در ایران شیوع بیماران نیازمند دیالیز 369 نفر در یک 

میلیون نفر بوده است. 
پیش بینی رشد جهانی بیماران دیالیزی تا سال 2020 نشان می دهد که جمعیت 
این بیماران به 4 میلیون نفر می رسد. نرخ رشد این بیماران در سال گذشته در 
آمریکای شمالی 3 تا 4 درصد، در اروپا و ژاپن 1 تا 2 درصد و در دیگر کشورها 8 تا 
9 درصد بوده است. میانگین جهانی رشد دیالیز در سال 2015 نسبت به سال 

2014 حدود 5 تا 6 درصد برآورد شده است. 
علت اختالف در نرخ رشد این بیماران در کشورهای توسعه یافته با دیگر کشورهای 
جهان به ویژه در آسیا، آمریکای التین، خاورمیانه و آفریقا را می توان تا حدی به 
اختالف آن ها در ویژگی های جمعیت شناختی و گسترش برنامه های غربالگری 

نسبت داد.
در پایان سال 2015 در جهان هنوز همودیالیز شایع ترین روش درمانی بیماران 
نارسایی مزمن کلیوی به شمار می رود؛ به این ترتیب که تقریبًا 2.490.000 
نفر از بیماران دیالیزی )88 درصد کل بیماران دیالیزی( از همودیالیز و حدود 
329،000 نفر )12 درصد بیماران دیالیزی( از دیالیز صفاقی استفاده می کنند.

البته این نسبت در تمامی کشورهای جهان به این صورت برقرار نیست. تحلیل 
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15 کشور نخست دنیا از نظر تعداد بیماران دیالیزی نشان می دهد سهم دیالیز 
به دیالیز خونی در همه یکسان نیست. در کشورهایی چون مکزیک  صفاقی 
و تایلند، سهم دیالیز صفاقی بسیار بیشتر از متوسط جهان است، در حالی که 
در کشورهایی چون ژاپن، برزیل، آلمان، هند و مصر سهم دیالیز صفاقی کمتر 
از متوسط جهانی است. با کنار گذاشتن استثنای مکزیک، همودیالیز در دیگر 

کشورها شایع تر است.

وضعیت همودیالیز در جهان
با آمار موجود، هنوز در جهان بیشتر بیماران نیازمند همودیالیز، درمان خود را 
در مراکز دیالیز پی می گیرند. در پایان سال 2015، برآورد شده است که حدود 
بیمار دیالیزی در 37،400 مرکز دیالیز در سراسر جهان تحت   2،490،000
درمان بوده اند که این خود به معنای متوسط حضور 67 بیمار در هر مرکز درمانی 
بوده است. هم چنین، تحقیقات نشان می دهد حدود 40 درصد مراکز دیالیز در 
جهان دولتی هستند یا به نهادهای مراقبت پزشکی تعلق دارند و بقیه خصوصی 
هستند. هر چند این نسبت در همه جا برقرار نبوده است، مثاًلً در آمریکا حدود 99 
درصد مراکز دیالیز خصوصی هستند، در حالی که در اروپا تنها حدود 45 درصد 

این مراکز خصوصی اند.

وضعیت دیالیز صفاقی در جهان 
توزیع جغرافیایی و شیوع دیالیز صفاقی در کشورهای مختلف جهان اندکی با 

توزیع جغرافیایی همودیالیز در جهان متفاوت است.
برخالف برخی کشورهای آسیایی مانند تایلند و یا مکزیک در آمریکای جنوبی 
که دیالیز صفاقی رواج نسبی دارد، در ژاپن تنها 3 درصد بیماران دیالیزی از این 
روش برای درمان استفاده می کنند. هم چنین نرخ رشد این روش درمانی در تمام 
نقاط دنیا یکسان نیست؛ در حالی که ژاپن 1درصد کاهش در استفاده از این شیوه 
درمانی را نشان می دهد، در اروپا 1تا2 درصد افزایش یافته است و در آمریکا شاهد 
4درصد رشد بوده است. متوسط رشد این شیوه درمانی در دیگر کشورها 8 تا 

9درصد ارزیابی می شود. 
با در نظر گرفتن متوسط رشد جهانی 8تا9 درصد، در سال 2015 رشد این شیوه 
 درمان بیش از رشد همودیالیز بوده است. هم چنین در سال 2015 رشد درمان 
 با دیالیز صفاقی سرپایی )CAPD( با دیالیز صفاقی خودکار )APD( یکسان 

بوده است.   

وضعیت نارسایی مزمن کلیوی در ایران
تا پایان سال 1394 در ایران جمعیت بیماران مزمن کلیوی با درجه نارسایی 
پیشرفته کلیه )ESRD( که تحت درمان با یکی از روش های جایگزین کلیه هستند 

به بیش از 55 هزار نفر رسید. 
با مقایسه رشد ساالنة تقریبًا 4تا5 درصدی این بیماران در ایران و رشد جمعیت 
کشور )1/3 درصد(، می توان به این نتیجه رسید که درمان این بیماران، چه از نظر 
مراقبت پزشکی و چه از نظر اقتصادی، چالشی برای کشور خواهد بود. در پایان 
سال 1394 در ایران 27,500 نفر تحت درمان همودیالیز، 1600 نفر تحت درمان 
دیالیز صفاقی، و حدود 26.200 بیمار پیوندی در کشور بوده اند. هر چند تا زمان 
تنظیم این سالنما گزارش دقیقی از آمار بیماران پیوندی در کشور به دست نیامد و 
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عدد گفته شده بر اساس تخمین به دست آمده است.
به طور کلی، در مقایسه با آمار سال 93، شاهد کاهش نرخ رشد بیماران نارسایی 

مزمن کلیوی به میزان حدود یک درصد بوده ایم.   
مقایسه نسبت استفاده از شیوه های درمانی مختلف برای این بیماران در ایران 
از متوسط  بیشتر  بسیار  ایران  در  کلیه  پیوند  و جهان نشان می دهد که سهم 
جهانی است. در حالی که در جهان، پیوند کلیه به طور متوسط حدود 20 درصد 
از درمان این بیماران را تشکیل می دهد، در ایران این عدد به حدود 50 درصد 
می رسد و برآورد می شود در سال گذشته حداقل 3 درصد رشد در تعداد بیماران 
پیوندی داشته ایم. باال بودن نسبت بیماران پیوند شده از شاخص های کم نظیر 
درمان جایگزین نارسایی کلیه در ایران است، چرا که در کشور جمهوری اسالمی 
ایران پیوند از دهنده زنده، مجاز و مورد حمایت و تشویق است. در تبیین چرایی 
نزدیک بودن نسبت پیوند و همودیالیز، شاخص های دیگری نیز تأثیرگذار هستند 

که تحلیل آن ها نیازمند بررسی های  بیشتر است. 
نرخ رشد تعیین شده با توجه به نرخ رشد سال های گذشته بیماران نارسایی مزمن 

کلیوی و شیوه های درمان آن ها در ایران و جهان، همسان به نظر می رسد. 

وضعیت همودیالیز در ایران
در پایان سال 1394 تعداد بیماران دیالیزی 29،100 نفر برآورد شده است. از این 
تعداد، 27.500 نفر )94 درصد( به روش همودیالیز تحت درمان هستند و 1600 
نفر از دیالیز صفاقی بهره مند می شوند. با در نظر گرفتن متوسط رشد حدود 4 تا 
5 درصدی بیماران نارسایی مزمن کلیوی در ایران، پیش بینی می شود این روش 
درمانی هم چنان مهم ترین روش دیالیز در درمان این بیماران در ایران باقی بماند.
 در یک نمای کلی می توان دید بیش از 50درصد بیماران همودیالیزی در تنها
6 استان کشور زندگی می کنند و 50درصد دیگر بیماران در 25 استان باقی مانده 
هستند. استان تهران با حدود 5000 بیمار همودیالیزی یعنی حدود 18 درصد 
از کل بیماران همودیالیزی، بیشترین تعداد بیمار همودیالیزی کشور را داراست. 
استان های خراسان رضوی، اصفهان، فارس، خوزستان و آذربایجان شرقی در 

رتبه های بعدی قرار دارند.
شیوع بیماران همودیالیزی در استان های مختلف کشور در پایان سال 1394 
از 189 نفر تا بیش از 480 نفر در میلیون متفاوت بوده است. شیوع بیماران 
همودیالیزی در استان قم 486 نفر در یک میلیون؛ در مازندران 451 نفر در یک 

میلیون و متوسط آن در کل استان ها 348 نفر در یک میلیون نفر بوده است. 
در حال حاضر، از نظر زیرساخت های درمانی، کشور دارای 500 بخش همودیالیز 
دایمی است که رشدی 5/5 درصدی نسبت به تعداد مراکز همودیالیز در سال 
1393 را نشان می دهد. از این تعداد، 84 درصد آن ها دولتی، 9 درصد خصوصی 
درمانی  مراکز  در  این بخش ها  از 90 درصد  بیش  و 7 درصد خیریه هستند. 
بیمارستانی قرار دارد. بیمارستان ها و مراکز درمانی که تنها دیالیز اورژانس انجام 

می دهند در این آمار لحاظ نشده اند. 
میانگین نسبت بیمار به تخت در کشور ما 5 است. مقایسه آماری استان ها از نظر 
تعداد بیماران همودیالیز و تخت دیالیز فعال نشان می دهد نیمی از استان های 
کشور از نظر نسبت بیمار به تخت دیالیز، پایین تر از میانگین کشوری قرار دارند که 
این می تواند بیانگر توزیع نامتوازن تجهیزات دیالیز باشد. استاندارد نسبت بیمار 

به تخت در کشورهای توسعه یافته جهان 4 اعالم شده است. 
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وضعیت دیالیز صفاقی در ایران
از میان دو روش درمانی دیالیز صفاقی سرپایی )CAPD( و دیالیز صفاقی خودکار 

)APD( تنها روش نخست در ایران استفاده  می شود.
در پایان سال 1394 تعداد بیماران دیالیز صفاقی 1600 نفر برآورد شده است که 
در 61 مرکز پذیرش شده اند. دیالیز صفاقی در سال گذشته رشدی 5 درصدی را 
تجربه کرده است که کمی باالتر از متوسط رشد 4 تا 5 درصدی بیماران نارسایی 

مزمن کلیوی در ایران است. 
بیمار تحت درمان دیالیز صفاقی خودکار  ایران که حتی یک  با کنار گذاشتن 
)APD( هم در آن وجود ندارد، رشد این شیوه درمان در دیگر نقاط جهان قابل 

توجه بوده است. 

وضعیت تولید محصوالت دیالیز در ایران
در حال حاضر همه لوازم مصرفی دیالیز در کشور توسط تولیدکنندگان داخلی 
تولید می شود. نکته دارای اهمیت، خودکفایی کامل کشور در زمینه تولید و تأمین 
این ملزومات مصرفی و  بی نیازی به واردات است. ظرفیت تولید صافی در کشور 
در پایان سال 1394 در حدود 7/5 میلیون صافی دیالیز برآورد شده است. این 
ظرفیت بیش از نیاز مراکز درمانی کشور در زمینه مصرف صافی دیالیز بوده است.

پودر بی کربنات سدیم به عنوان یکی از محصوالت مصرفی مهم در مراکز درمانی 
دیالیز در سال 1394 به طور کامل توسط شرکت های تولیدکننده داخلی تأمین 

شده است.           
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گزارش خبرنگار صنعت درمان از بزرگ ترین مرکز تحقیقات علوم مغزواعصاب جهان

بیمارستانی فرامنطقه ای برای درمان بیماری های مغز
بیمارستان مغزواعصاب پروفسور سمیعی در سال 96 افتتاح می شود
طرح ساخت و راه اندازی بزرگ ترین مرکز تحقیقات علوم مغزواعصاب جهان با پیشنهاد پروفسور مجید سمیعی چهره ماندگار ایران، جراح میکروسکوپی 
مغز و ابداع گر جراحی قاعده جمجمه در جهان، در حال انجام است. کار ساخت و تجهیز این بیمارستان به همت موسسه خیریه متوسلین به امام رضا )ع( 
و با یاری و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تا پایان امسال ادامه دارد و در سال ۹۶ نیز به بهره برداری می رسد. این بیمارستان دوونیم برابر 
بزرگ تر از مرکز مغزواعصاب هانوفر آلمان است که هم اکنون به عنوان بزرگ ترین مرکز مغزواعصاب جهان شناخته می شود. از نظر تعداد خدماتی که ارایه 
خواهد داد نیز سه برابر این بیمارستان است. با حمایت پروفسور سمیعی و با تالش متخصصان داخلی، در آینده ای نزدیک شاهد فعالیت بیمارستانی، با 

امکانات و تجهیزات پیشرفته و بی مانند در سطح جهان خواهیم بود. 
شیما عسگری
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پروفسور مجید سمیعی متولی مرکز مغز و اعصاب 
هانوفر آلمان، است. پیش از این کشورهای زیادی 
از جمله ترکیه و چین خواستار احداث بیمارستانی 
از  بودند.  سرزمین شان  در  بیمارستان  این  مانند 
سمیعی  پروفسور  مدیریت  و  همکاری  با  همین رو 
یاد شده  بیمارستان در دو کشور  عملیات ساخت 
انجام شد. اما پروفسور سمیعی به دلیل عشق به 
میهنش برای ساخت بیمارستانی فرا تر از آنچه در 
آلمان، ترکیه و چین وجود داشت به مسؤوالن کشور 
اعالم آمادگی کرد. او شرط الزم برای ساخت چنین 
بیمارستانی را خیریه بودن و واگذارنشدنش به بخش 
خصوصی یا دولتی قرار داد. این شرط موجب شد 
تا همه افراد برای کمک به ساخت این بیمارستان 

احساس مسؤولیت و کمک کنند. 
مرکز  بزرگ ترین  راه اندازی  و  ساخت  عملیات 
تحقیقات علوم مغزواعصاب جهان از اردیبهشت ماه 
این  شد.  آغاز  تهران  استان  غرب  در   ۱۳۸۹ سال 
بیمارستان دارای هشتادهزار متر مربع زیربنا و ۱۱ 

طبقه است. 
دکتر علیرضا دلیری، معاون توسعه مدیریت و منابع 
درباره  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 
از  بیمارستان  بیمارستان گفت: »این  این  ساخت 
نظر ظاهر، ساخت هم چنین امکانات و کادر پزشکی 
در تمام منطقه و حتی جهان بی مانند خواهد بود. 
نگاه همه ما اجرای یک کار خاص و بی همتا، برای 
کشور بوده است. در این کار همت عمومی زیادی 
از  نیکوکاران  تا  دولتی  مسؤوالن  از  دارد.  وجود 
یاری دهندگان برای به سرانجام رساندن این طرح 

هستند.« 
بیمارستان  این  ساختمان  طراحی  در  مهندسان 
از مغز انسان الهام گرفته اند. به گفته او ساختمان 
اصلی این بیمارستان با زیربنایی دوبرابر بزرگ تر از 
مرکز هشت طبقه هانوفر ساخته می شود: »طبقه 
هزار  یازده  زیربنای  با  اصلی  ساختمان  همکف 
تجهیزات  کامل ترین  شامل  مربع،  متر  پانصد  و 
محوریت  با  بیماری ها  انواع  درمانی  و  تشخیصی 
فضاهای  شامل  سرطان  بیماری های  به  رسیدگی 
پرتودرمانی بسیار پیشرفته با هدایت نورونا ویگاتور، 
پت ام آر  پت اسکن،  رادیوسرجری،  تراپی،  براکی 
و  مکمل  طب  شیمی درمانی،  گاماکمرا،   ،)MR(
پیشرفته  رادیولوژی  و بخش  ُید درمانی  تسکینی، 
 ،)MRI(، UP RICHT MRT شامل ام آرآی 
آنژیوگرافی، سی تی اسکن، سونوگرافی، ماموگرافی 

آزمایشگاه،  اورژانس،  مانند  دیگری  بخش های  و 
داروخانه و فضاهای پشتیبانی مانند بخش استریل 

مرکزی بیمارستان است.« 
طبقه اول مجموعه شامل ۱۴ اتاق عمل پیشرفته 
از میان آن ها چهار  جراحی مغزواعصاب است که 
اتاق عمل برین سوییت)Brain suite( ، مجهز به 
طرفه  دو   )MRI( پیشرفته  ام آرآی  دستگاه های 
است که برای نخستین بار در جهان ساخته شده 
است. به گفته دکتر دلیری تجهیزات این بیمارستان 
از  برخی  که  گونه ای  به  است  پیشرفته  بسیار 
شرکت های بزرگ تجهیزات پزشکی مانند فیلیپس 
و زیمنس در حال تولید تجهیزات اختصاصی برای 
شرکت های  »مسؤوالن  هستند:  بیمارستان  این 
زیمنس و فیلیپس از روند ساخت وساز بیمارستان 
مغزواعصاب پروفسور سمیعی دیدن کرده اند. تمام 
تجهیزات ضروری و مورد نیاز بیمارستان سفارش 
شرکت های  به  نیز  آن  پرداخت  پیش  و  شده  داده 
تولید کننده پرداخت شده است. برای نمونه یکی 
این  برای  اختصاصی  به صورت  که  تجهیزاتی  از 
 )MRI( بیمارستان تولید می شود، دستگاه ام آرآی
آن، پوشش هم زمان  ویژگی های  از  یکی  است که 

چندین اتاق عمل خواهد داد.« 
او افزود: »اتاق های عمل دیگر این بیمارستان شامل 
دو اتاق عمل هیربد با آنژیو، دو اتاق عمل اختصاصی 
عمل  اتاق  چهار  سی تی اسکن،  با  استروتاکسی 
اسپاین و دو اتاق عمل کرانیال می شود. بیماران پس 
)ICU(از عمل جراحی مستقیم به بخش آی سی یو

های مغز و اعصاب منتقل می شوند.« 
مرکز  همایش،  سالن های  به  مجموعه  دوم  طبقه 
کارکنان  غذاخوری  سالن  و  کتابخانه  تحقیقات، 
اختصاص دارد. طبقه سوم نیز ورودی بخش های 
بخش ها  دیگر  و  پذیرش  فضای  البی،  به  بستری 
محسوب می شود. هم چنین طبقه چهارم مجموعه 
پست آی سی یو  و  شیمی درمانی  بخش های  شامل 
)PICU( و طبقه پنجم بیمارستان نیز شامل فضای 
اداری بیمارستان می شود. طبقات ششم تا دهم نیز 
با دارایی ۲۰۰ تخت برای بستری بیماران و امکان 
استقرار همراهان بیمار با قابلیت ارتباط اتاق ها به 
هم طراحی شده است تا در صورت نیاز، دو یا چند 
همراهانش  مجموعه  و  بیمار  یک  اختیار  در  اتاق 
به  نیز  اصلی  ساختمان  طبقه  آخرین  بگیرد.  قرار 
مرکز  متخصصان  و  استادان  مدیریت،  اتاق های 
تحقیقات علوم مغز و اعصاب ایران اختصاص دارد. 

دکتر علیرضا دلیری، معاون توسعه 
مدیریت و منابع معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری:
طبقه همکف ساختمان اصلی با 

زیربنای یازده هزار و پانصد متر مربع، 
شامل کامل ترین تجهیزات تشخیصی 
و درمانی انواع بیماری ها با محوریت 

رسیدگی به بیماری های سرطان 
شامل فضاهای پرتودرمانی بسیار 
پیشرفته با هدایت نورونا ویگاتور، 

براکی تراپی، رادیوسرجری، 
پت اسکن، پت ام آر، گاماکمرا، 

شیمی درمانی، طب مکمل و تسکینی، 
ُید درمانی و بخش رادیولوژی 

پیشرفته شامل ام آرآیآنژیوگرافی، 
سی تی اسکن، سونوگرافی، 

ماموگرافی و بخش های دیگری 
مانند اورژانس، آزمایشگاه، داروخانه 

و فضاهای پشتیبانی مانند بخش 
استریل مرکزی بیمارستان است

گزارش
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به گفته معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری، بخش های دیگری از 
)پلی کلینیک(  درمانگاهی  ایجاد  برای  ساختمان 
موزه ای  هم چنین  فوق تخصصی،  و  تخصصی 
برای معرفی و ارایه دستاوردهای پروفسور سمیعی 
شده  پیش بینی  مغزواعصاب  جراحی  عرصه  در 
است که شامل شش طبقه روی همکف و دو طبقه 
این  درمانگاه  ساختمان  »در  است:  زیرزمین  در 
به  2،500مترمربع  مساحت  به  فضایی  مجموعه 
بازتوانی ضایعات مغزی برای کاهش آثار صدمه در 
بیمار با تمام امکانات حرکت درمانی، برق درمانی، 
است.  یافته  اختصاص  اینها  مانند  و  فیزیوتراپی 
طبقه همکف شامل ورودی های مجزا برای موزه و 
کلینیک است. مساحتی در حدود 2،300متر مربع 
نیز برای درمانگاه، کافی شاپ، مرکز خرید، بخش 
اسکوپی و تصویربرداری اختصاص دارد. درمانگاه 
بیمارستان شامل ۵۵ اتاق پزشک و معاینه است. این 
بخش شامل درمانگاه های تخصصی مغزواعصاب، 
پزشکی هسته ای، طب سرطان، زنان و شش اتاق 
مشاوره و معاینه VIP برای پروفسوران را در بر دارد.« 
موزه پروفسور سمیعی که به ارایه آثار و دستاوردهای 
شش  شامل  است  یافته  اختصاص  پروفسور 

فضای  تأمین  برای  براین  افزون  است.  طبقه 
بیمار  و همراهان  مراجعان  برای  پارکینگ  مناسب 
مجموعه  یک  احداث  طرح  عیادت کنندگان  و 
پارکینگ طبقاتی و اقامتگاه استادان مجموعه در 
قطعه زمینی به مساحت ده هزار متر مربع با زیربنای 
هشتاد هزار متر مربع و با ظرفیت ۱۷۰۰ پارکینگ 
در ضلع شمالی سایت بیمارستان و خارج از محوطه 

اصلی پیش بینی شده است. 
برای افزایش سطح علمی و حضور افراد متخصص 
خاص در این بیمارستان با حمایت معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری تعداد ۶۰ متخصص در 
کشورهای اروپایی بورسیه شدند. این افراد دوره های 
تخصصی و تکمیلی را زیر نظر بر ترین پروفسورهای 
جهان از جمله پروفسور سمیعی در مدت دو سال، 
آموزش می بینند: »افراد بورسیه شده در رشته های 
رادیولوژی،  مغزواعصاب،  جمله  از  مختلفی 
فیزیوتراپی و دیگر رشته های مورد نیاز بیمارستان 
آموزش  اکنون  گذارند.  خواهند  را  دوره ها  این 
نخستین گروه از این افراد که ۱۲ نفر هستند، به 
پایان رسیده است. همه این ۶۰ نفر پس از اتمام 
آموزش ها زیر نظر پروفسور سمیعی، می توانند در 
این بیمارستان فعالیت کنند. به این ترتیب گروهی 

بهترین های  از  که  خوب  داخلی  متخصصان  از 
جهان آموزش دیده و تجربه کسب کرده اند در این 

بیمارستان حضور خواهند داشت.« 
به گفته دکتر دلیری، افراد برجسته علمی جهانی 
به اعتبار نام پروفسور سمیعی خواستار حضور در در 
این بیمارستان هستند چرا که حضور در بیمارستانی 
که مزین به نام این استاد برجسته جهانی در حوزه 
امتیاز محسوب  مغزواعصاب است برای آن ها یک 
می شود: »حضور این استادان حتی برای ویزیت، 
درمان و عمل جراحی به صورت مقطعی یا پاره وقت 
یک فرصت برای تبادل نظر علمی، کسب تجربه و 
دنیا  به  ایرانی  متخصصان  توانمندی  شناسایی 

است.« 
و  پژوهش  مرکز،  این  در  اصلی  تمرکز  او  گفته  به 
تحقیقات است. آموزش و درمان در مراحل بعدی 
به  بهتر  خدمات  ارایه  »برای  گرفت:  خواهد  قرار 
بیماران داخل کشور قرار است که هشت مرکز تابعه 
در استان های مختلف ساخته شود. الگوی این مراکز 
برای ارایه خدمات، بیمارستان مرکزی تهران است. 
پیش بینی شده است تا تعدادی از ۶۰ متخصصی 
که برای آموزش به خارج از کشور بورسیه شده اند 
در این مراکز حضور داشته باشند. این مراکز نیز به 

گزارش
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صورت هیأت امنایی و کامال خیریه اداره خواهند 
شد. اکنون تفاهم نامه های اولیه برای ساخت این 
مراکز در استان های همدان، فارس و کرمان امضا 
شده است. هنوز استان های دیگر مشخص نشده 
است اما در نظر داریم هشت نقطه مختلف از کشور را 
انتخاب کنیم تا به این صورت تمام کشور زیر پوشش 

بیمارستان مرکزی در تهران قرار بگیرند.« 
در  که  است  موضوعاتی  از  سالمت  گردشگری 
سال های به آن اخیر توجه زیادی شده است: »با 
در  سالمت  گردشگری  بیمارستان  این  راه اندازی 
کشور گسترش پیدا خواهد کرد. پیش بینی می شود 
مغزواعصاب  بیمارستان  علمی  سطح  به  توجه  با 
از  سالمت  گردشگران  حضور  سمیعی،  پروفسور 
سطح منطقه فرا تر برود و شاهد حضور بیمارانی از 

کشورهای بر تر جهان در ایران باشیم.«  
او با بیان این که راه اندازی بیمارستان مغزواعصاب 
پروفسور سمیعی یک اتفاق بزرگ و با اهمیت در کشور 
گفت:  سمیعی  پروفسور  شخصیت  درباره  است، 
»پروفسور سمیعی یک شخصیت برجسته نه تنها در 
ایران بلکه در جهان است. جایزه ای جهانی با نام این 
شخصیت هر دوسال یک بار در حوزه مغزواعصاب 
برگزار می شود که اهمیت آن مانند نوبل است. این 
با نام یک فرد زنده  تنها جایزه در جهان است که 
برگزار می شود. این نشان می دهد اعتقادات علمی 
جهانیان نسبت به پروفسور سمیعی تا چه اندازه باال 
است. او شخصیتی است که نسبت به ایران عرق 
این  با دیدن  بنابراین طبیعی است که  ملی دارد. 
شخصیت و حساسیت او نسبت به کشورش ما نیز 
دست به کار شده و در ساخت این بیمارستان سهم 

کوچکی داشته باشیم.«  

زندگی نامه پروفسور مجید سمیعی 
و  معروف  خانواده ای  در  سمیعی  مجید  پروفسور 
گیالنی در سال ۱۳۱۶هـ. ش در تهران متولد شد. 
تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در همین شهر به 
پایان رسانده، سپس به آلمان رفت. پروفسور سمیعی 
در  پزشکی  و  بیولوژیکی  رشته های  در  تحصیل  با 
دانشگاه ماینتس، دوره تخصص جراحی مغزواعصاب 
را زیر نظر پروفسور کورت شورمن شروع کرد و در سن 
گرفت.  را  رشته  این  در  تخصص  درجه  ۳۳سالگی 
در سال ۱۳۵۱ نیز درجه پروفسوری جراحی مغز و 

اعصاب از دانشگاه ماینتس را دریافت کرد. 
معاونت  و  استادیاری  سمت  با  را  علمی  کار  او 

پس  کرد.  آغاز  مغزواعصاب  جراحی  بیمارستان 
مغزواعصاب  جراحی  بخش  سرپرستی  چندی  از 
اطفال را به عهده گرفت. پزشکی، تدریس و تحقیق 
عالقه  این  است.  سمیعی  پروفسور  عالقه های  از 
مطالعاتی  شکل گیری  موجب  علمی  تحقیقات  به 
ارزنده در زمینه تورم مغز و ترمیم و بازسازی جراحی 

اعصاب محیطی شد. 
این چهره ماندگار ایران، در سال ۱۳۵۰ اولین دوره 
آغاز  را  میکروسکوپی  جراحی  آموزشی  دوران  از 
کرد. در سال ۱۳۵۶ نیز نخستین آزمایشگاه تمرین 
جراحی میکروسکوپی آلمان را با کمک بنیاد فولکس 
واگن تأسیس کرد. تجربیات پیوند اعصاب محیطی 
سمیعی  پروفسور  توجه  مغز  اعصاب  بازسازی  و 
جلب  جمجمه  قاعده  در  جراحی  مشکالت  به  را 
را برداشت  این زمینه گام هایی  نتیجه در  کرد. در 
که مورد توجه جهان پزشکی قرار گرفت. در   همان 
سال نیز، ریاست بیمارستان جراحی مغزواعصاب 
را در شهر هانوفر بر عهده گرفت و کرسی جراحی 
مغزواعصاب در دانشگاه لیدن هلند به او داده شد. 
در سال ۱۳۶۶ نیز دانشگاه ماینتس تصدی کرسی 
جراحی مغز و اعصاب را به او پیشنهاد کرد اما در سال 
۱۳۶۷ با قبول تصدی کرسی جراحی مغزواعصاب 
در دانشگاه هانوفر به کار پرداخت. از سال ۱۳۶۷ تا 
۱۳۷۱ ریاست انجمن بین المللی قاعده جمجمه را 
به عهده داشت. در سال ۱۳۷۱ به ریاست فدراسیون 

جهانی انجمن های قاعده جمجمه انتخاب شد. 
بیش  و  کتاب   ۱۳ در  او  علمی  تجربیات  بخشی از 
برای  است.  شده  منعکس  علمی  مقاله   ۲۰۰ از 
پروفسور  ارزنده  تجربیات  و  علمی  مقام  از  تجلیل 
در  که  ارزشمندی  اقدامات  هم چنین  سمیعی، 
پیشرفت جراحی مغزواعصاب برداشته است، رییس 
جمهوری آلمان غربی در سال۱۳۶۷ نشان خدمت 

درجه ۱ دولت آلمان را به او اهدا کرد. 
در همین سال، به پاس فعالیت های پرارزشش در راه 
پیشرفت جراحی مغزواعصاب جایزه علمی استان 
نیدرزاکس آلمان، به پروفسور سمیعی اهدا شد. او 
در ۲۵ سال گذشته، در بیش از ۲۰۰ کنگره علمی 
شرکت و تجربیات پزشکی خود را در سخنرانی های 
از سوی  پرفسور سمیعی  ارایه کرده است.  متعدد 
جوایز  و  تقدیرنامه ها  جهان  پزشکی  علمی  جامع 
گوناگونی دریافت کرده است. اکنون نیز به عنوان 
جهان  در  اعصاب  و  مغز  رشته  در  پیشتاز  جراح 

پزشکی شناخته می شود.                                          

پروفسور مجید سمیعی: 
از سال 1367 تا 1371 ریاست انجمن 
بین المللی قاعده جمجمه را به عهده 

داشت. در سال 1371 به ریاست 
فدراسیون جهانی انجمن های قاعده 

جمجمه انتخاب شد. 
بخشی از تجربیات علمی او در 13 
کتاب و بیش از 200 مقاله علمی 
منعکس شده است. برای تجلیل 
از مقام علمی و تجربیات ارزنده 

پروفسور سمیعی، هم چنین اقدامات 
ارزشمندی که در پیشرفت جراحی 
مغزواعصاب برداشته است، رییس 

جمهوری آلمان غربی در سال1367 
نشان خدمت درجه 1 دولت آلمان 

را به او اهدا کرد

گزارش
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به ازای هر هزار نفر ساکن این کشور، 3/4 پزشک در جمهوری فدرال آملان فعال هستند. تعداد پزشکان آملان در سال 2013 
با رشدی دوباره روبه رو شد و از کل 442،442 پزشکی که در پایان این سال در آملان ساکن بودند، 357،252 نفر از نظر کاری 
فعال به شامر می آمدند. از این تعداد نیز 181،012 پزشک در بیامرستان ها و 145،933 نفر به عنوان پزشکان مراکز درمانی 
غیربیامرستانی مشغول فعالیت بودند. نظام بهداشت و درمان آملان توسط یک ساختار مشارکت قانونی بنیان نهاده شده 
است که ضامن بهداشت و درمان رایگان همگانی از مجرای منابع مالی بیمه های درمانی است. پرداخت  بیمه ای بر مبنای 
درصدی از درآمد هر فرد است، که میان کارفرما و کارکنان تقسیم می شوند. در جهان منای این شامره به بررسی ساختار درمان 
در جمهوری آملان فدرال پرداخته ایم.

بیمه ها هزینه درمان را پرداخت می کند
ساختار بهداشت و درمان در آلمان؛
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توسط یک ساختار  آلمان  درمان  و  بهداشت  نظام 
مشارکت قانونی بنیان نهاده شده است که ضامن 
بهداشت و درمان رایگان همگانی از مجرای منابع 
بیمه ای  پرداخت   است.  درمانی  بیمه های  مالی 
بر مبنای درصدی از درآمد هر فرد است، که میان 
کارفرما و کارکنان تقسیم می شوند. بیمه درمانی در 
آلمان به دو صورت خصوصی و عمومی در دسترس 
حروف  با  عموما  که  عمومی  درمان  بیمه  است. 

می شود  شناخته   ،)GKV( جی کی وی  اختصاری 
نقشی مرکزی در نظام بهداشت و درمان جمهوری 
فدرال آلمان دارد. در حدود 90 درصد جمعیت زیر 
 پوشش این بیمه عمومی هستند که برای افرادی که 
درآمد ناخالص آنان )منظور درآمدی که مالیات های 
یورو   4،463 از  کمتر  است(  باشد  نشده  کسر  آن 
باشد، اجباری است. با این وجود، طرح های بیمه ای 
را  کاملی  درمان  خدمات  می توانند  نیز  خصوصی 

برای افرادی که از پوشش بیمه ای جی کی وی بیرون 
مانده اند، یا حتی پوشش های مکملی را برای افرادی 

که زیر پوشش جی کی وی هستند، ارایه کنند.
در آلمان، اقدامات درمانی بستری یا درمان سرپایی 
ارایه  هستند.  جدا  یکدیگر  از  مشخصی  به طور 
خدمات سرپایی به طور کامل برعهده پزشکان مستقر 
در بخش های غیربیمارستانی و خوداشتغال است که 
با بیمه درمانی عمومی قرارداد دارند. پزشکانی که 

ساختار بهداشت و درمان در آلمان؛

بیمه ها هزینه درمان را پرداخت می کنند
جمهوری فدرال آلمان متشکل از شانزده ایالت است که این ایالت ها بیشترین تمرکز جمعیتی در اروپا را دارند. با این وجود نسبت پزشک 
به افراد جامعه در آلمان، باالست و به ازای هر هزار نفر ساکن این کشور، 3/4 پزشک در آلمان فعال هستند. تعداد پزشکان آلمان در سال 
2013 با رشدی دوباره روبه رو شد و از کل 470،442 پزشکی که در پایان این سال در آلمان ساکن بودند، 357،252 از نظر کاری فعال به 
شمار می آمدند. از این تعداد نیز 181،012 در بیمارستان ها و 145،933 نفر به عنوان پزشکان مراکز درمانی غیربیمارستانی مشغول 

فعالیت بودند.
رقیه رضایی
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بیماران در پوشش بیمه عمومی را درمان می کنند، 
باید قانونا در انجمن منطقه ای پزشکان بیمه درمانی 
تا روندهای نظارتی و  عمومی ثبت نام شده باشند 

شناسایی آن ها برای بیماران ممکن باشد.
آلمان، نظام بهداشت و درمان چندپرداختی عمومی 
دارد، که همان طور که گفته شد از دو بخش بیمه 
درمانی خصوصی و عمومی تشکیل شده است. در 
آلمان گردش مالی بخش سالمت، در سال 2010، 
در حدود 287 میلیارد یورو بوده است که این رقم 
معادل 11/6 درصد از تولید ناخالص داخلی  و در 
حدود 4،505 دالر آمریکا یا 3،510 یورو برای هر 
بر اساس گزارش های سازمان سالمت  فرد است. 
درصد  آلمان 77  درمان  و  بهداشت  نظام  جهانی، 
توسط دولت و 23 درصد در بخش خصوصی تامین 
اعتبار می شود. هم چنین این کشور در سطح جهانی 
دارای رتبه 30 در زمینه امید به زندگی است؛ 78 
سال برای مردان. نرخ مرگ و میر نوزادان آلمان بسیار 
اندک است؛  4/7 در هر 1000 زایمان، و رتبه هشتم 
داده  اختصاص  خود  به  پزشک  سرانه  زمینه  در  را 
است. این نرخ در حال حاضر رقمی نزدیک به 3/5 

پزشک به ازای هر 1000 نفر است. 
بر اساس شاخص مصرف سالمت یورو، آلمان رتبه 
هفتم را در سال 2015 داشته است و بیشترین نظام 
بهداشت و درمان مبتنی بر مصرف کننده و بدون 
محدودیت را در اروپا دارد. در این کشور بیماران اجازه 
دارند هر نوع از خدمات درمان و مراقبتی را که دوست 

دارند، در هر زمانی دریافت کنند.

تاریخچه
اجتماعی  درمانی  بیمه  نظام  قدیمی ترین  آلمان 
اجتماعی  قانون گذاری  به دوره  را دارد، که  جهان 
بیسمارک، صدراعظم بزرگ آلمان، یعنی اواخر قرن 
نوزدهم باز می گردد. با این حال بسیاری معتقدند 
که نظام بهداشت و درمان این کشور به قرون وسطی 
و زمان مبارزه با بیماری های واگیر کشنده ای چون 
طاعون و وبا باز می گردد. بررسی اسناد قانونی نشان 
داده است که نظام بهداشت و درمان این کشور، به 
شکل مدرن و امروزین آن در اواخر قرن نوزدهم، با 
تصویب قانون بیمه سالمت در سال 1883، قانون 
ازکارافتادگی  بیمه  قانون  و   ،1884 تصادف  بیمه 
و کهن سالی در سال 1889، تشکیل شده است. 
بیسمارک،  که  می دهند  نشان  مطالعات  همین 
مبتکر این نظام بهداشت و درمان، بر اهمیت سه 
اصل کلیدی تاکید داشت که می توان آن ها را چنین 

برشمرد؛
حکومت  که  معنا  این  به  مشترک:  مسؤولیت   
مسؤولیت تضمین رفع نیازهای افراد نیازمند را دارد.

تاثیر  کوچکترین  با  که  سیاست هایی  یارانه:   
غیرسیاسی و حکومتی اعمال می شوند.

نمایندگی کننده  شاکله های  کورپراتیسم:   
حکومت در مشاغل مربوط به بهداشت و درمان که 

باید روندهای عملی را مد نظر قرار دهند.
اصوال بیمه درمانی عمومی و اجباری در آن زمان، 
یعنی اواخر قرن نوزدهم، تنها برای کارگران کم درآمد 
و برخی از کارمندان دولتی مشخص کاربرد داشت، 
اما این بیمه به تدریج به سمت پوشش دادن بخش 
بزرگی از جمعیت حرکت کرد. این ساختار با همکاری 
پرشکان خصوصی و خوداشتغال که خدمات درمانی 
متحرکی را ارایه می کردند، از حالت مرکزگرایی خارج 
شد و شکلی مستقل به خود گرفت. خدمات درمان 
غیرانتفایی  بیمارستان های  بیشتر  نیز  را  بستری 
ارایه می کردند. تا جایی که در حال حاضر بیش از 
90 درصد جمعیت زیر پوشش بیمه درمانی اجباری 

و عمومی هستند، که سطح پوشش استانداردی را از 
طریق حدود 1100 صندوق تامین مالی خصوصی 
و عمومی، فراهم می کند. این بیمه استاندارد توسط 
یارانه های  و  کارفرمایان  کارکنان،  سهم  از  ترکیبی 
دولتی بر مبنای معیارهایی که به واسطه سطح درآمد 
مشخص می شوند، تامین می شود. کارگران و کارکنان 
با درآمد باالتر، گاهی حاضر می شوند مالیات پرداخت 
از پوشش استاندارد،  بیمه ای فراتر  کنند و پوشش 
خصوصی  بیمه های  سراغ  بنابراین  کنند.  اختیار 
می روند. حق بیمه دوم به دستمزد آن ها مربوط نیست 
است.  وابسته  کامال  آن ها  سالمت  شرایط  به  ولی 
و  مزمن  بیماری های  به  مبتال  فردی  اگر  چنانچه، 
پرهزینه ای چون سرطان باشد، حق بیمه او چندین 
برابر یک فرد سالم خواهد بود. دستمزد ارایه کنندگان 
میان  مذاکره ای  در  دیرباز  از  خدمات درمانی، 
صندوق های تامین مالی بیمه عمومی و نمایندگان 
انجمن های پزشکان تعیین می شده است و این روند 

هم چنان در آلمان ادامه دارد.
در  درمان  و  بهداشت  نظام  تاریخچه  بررسی  هنگام 
آلمان، نمی توان از کنار تاریخ پرهیاهوی این کشور از 
زمان پایان جنگ جهانی اول تا سال 1989، که دیوار 
برلین فرو ریخت و حکومت آلمان شرقی سقوط کرد، به 
سادگی گذشت. در واقع، یک پارچگی آلمان در سال 
۱۹۹۰ عمده ترین تأثیر را در نظام بهداشت و درمان 
این کشور برجای گذاشت که البته تاثیر این واقعه مهم 
در آلمان شرقی به مراتب بیشتر از آلمان غربی بود. 
نظام بهداشت و درمان آلمان در یک دوره ۴۵ ساله؛ 
از دو ساختار کامال متفاوت استفاده می کرد که پس از 
یک پارچگی دو کشور، تالش عمده ای در آلمان شرقی 
پدید آمد تا ساختار بهداشت و درمان آن در حداقل 

زمان ممکن به ساختار آلمان غربی نزدیک  شود.
نظام آلمان شرقی به پیروی از نظام بهداشت و درمان 
شوروی  مدل  تمرکزگرایی  از  به سرعت  غربی  آلمان 
تا  شد.  بدل  شدن  نیمه دولتی  نیمه خصوصی،  به 
آلمان  سوی  دو  میان  تفاوتی  عمال  امروز،  جای که 
نیست و در شهرهایی که بخشی از آلمان شرقی قلمداد 
می شدند نیز عمده فعالیت های بهداشتی و درمانی 
به صندوق های تامین مالی بیماری و بیمه عمومی در 
تامین آن ها واگذار شده است. از همین رو صندوق های 
سطوح  مهم ترین  از  آن ها  تابع  سازمان های  و  بیمه 

ساختار بهداشت و درمان آلمان هستند.
تالش های عمده ای در نیم قرن گذشته، برای اجرای 
تغییرات در این کشور انجام شده است، ولی نهایتا 
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به غیر از چند مورد، بیشتر تغییرات اعمال شده یا به 
اهداف خود نرسیده اند  یا پس از مدتی به وضعیت 
قبلی خود بازگشته اند. آنچه امروزه به عنوان ساختار 
مطرح  آلمان  کشور  در  درمانی  و  بهداشتی  نظام 
است بسیار نزدیک به ساختار آلمان غربی پیش از 
یکپارچگی است و این در حالی است که امروزه بخش 
شرقی آلمان، نظامی کاماًل متفاوت از دوران پیشین 

خودداراست.

نظام بهداشتی و درمانی آلمان شرقی پیش 
از یک پارچگی

 )General Democratic Republic( در آلمان شرقی
نظام بهداشتی و درمانی، کامال متمرکز و متحدالشکل 
دولت  عمومی  بودجه  براساس  آن  زیربنای  که  بود 
دارویی،  خدمات  تمامی  تقریبا  بود.  شده  استوار 
نظر  زیر  و  رایگان  به صورت  سرپایی  و  بیمارستانی 
مستقیم دولت به مردم ارایه می شد و بودجه خدمات 
نیز از منبع مالیات تأمین می شد. بخش خصوصی یا 
عمال وجود نداشت یا بسیار کوچک و قابل چشم پوشی 
بود. پزشکان نیز به جز برخی موارد، حقوق مقرری 

خود را از دولت دریافت می کردند.
پس از یک پارچگی در سال ۱۹۹۰ تغییرات کلی در 
این نظام پدید آمد تا در حداقل زمان، ساختار به نوع 
غربی آن تبدیل شود که برخی تغییرات مذکور به شرح 

زیر است:
الف- اجازه تاسیس صندوق های بیمه بیماری برای 

بخش کشور آلمان به طور یکسان است. با این اوصاف، 
از سال 1976، دولت آلمان هر ساله گردهمایی هایی 
با حضور نمایندگان کسب وکارها، کارگران، پزشکان، 
بیمارستان ها و صنایع بیمه ای و داروسازی را برگزار 
می کند. این کنفرانس ها، سیاست های دولت را در نظر 
می گیرند و توصیه هایی را با توجه به اهداف هزینه ای 
کلی در اختیار انجمن های منطقه ای قرار می دهند. 
در سال 1986، سقف مخارج مشخصی اعمال شد که 
به متوسط سن جمعیت محلی و افزایش دستمزدهای 
کلی مرتبط بود. اگرچه، سهم دریافتی ارایه کنندگان 
خدمات درمانی در حال حاضر بر پایه هزینه بر اساس 
خدمات است، میزان دریافتی برای هر خدمت با توجه 
به نرخ ها در گذشته تعیین می شود تا این اطمینان 
حاصل شود که میزان هزینه از سقف هزینه کرد، بیشتر 
نشود. هم چنین، به منظور کنترل هزینه های درمان و 
به عنوان سازوکار کنترل این هزینه ها، مراقبت سرانه، 
سالمت  کنترل  سازمان های  توسط  که  همان طور 
گرفته اند.  قرار  بررسی  مورد  می شود،  ارایه  آمریکا 
اما، برای اجرایی شدن این شکل از کنترل هزینه ها، 
انجمن های پزشکی محلی باید موافقت کنند که هنوز 
این موافقت کسب نشده است. ساختار هم پرداختی 
از  برای جلوگیری  به منظور تالش  و  در دهه 1980 
و  مصرفی  مواد  و  تجهیزات  اندازه  از  بیش  مصرف 

کنترل هزینه ها، ایجاد شد. 
متوسط زمان اقامت در بیمارستان در آلمان 14 روز 
بوده است که در سال های گذشته این زمان به 9 روز 

 287/000/000/000
 

آلمان، نظام بهداشت و درمان 
چندپرداختی عمومی دارد، که همان طور 

که گفته شد از دو بخش بیمه درمانی 
خصوصی و عمومی تشکیل شده است. 

در آلمان گردش مالی بخش سالمت، 
در سال 2010، در حدود 287 میلیارد 
یورو بوده است که این رقم معادل 11،6 

درصد از تولید ناخالص داخلی  و در حدود 
4،505 دالر آمریکا یا 3،510 یورو برای هر 
فرد است. بر اساس گزارش های سازمان 
سالمت جهانی، نظام بهداشت و درمان 

آلمان 77 درصد توسط دولت و 23 درصد 
در بخش خصوصی تامین اعتبار می شود

عموم آزاد شد و در ژانویه ۱۹۹۱ شبکه کاملی از این 
صندوق ها در بخش  شرقی آلمان تشکیل شد.

ب- از آنجایی که عموم مردم از طبقه کم درآمد بودند، 
بیشتر زیر پوشش بیمه سالمتی اجباری قرار گرفتند.

ج- پرداخت یارانه به صندوق ها ۱۲/۱ درصد بودجه 
بهداشت و درمان در نظر گرفته شد. قیمت یکسانی 
برای خدمات دارویی در تمام کشور در نظر گرفته شد.

د- پلی کلینیک ها و درمانگاه های عمومی از ساختار 
نظام حذف نشد، زیرا به طور هم زمان تعداد زیادی از 
پزشکان پرسابقه به کار در مراکز مذکور مشغول بودند 
و هم چنین بیماران نیز به این نوع خدمات عادت کرده 

بودند.
ه- پزشکان متقاعد شدند که یکی از دو روش حقوق 

ثابت یا پرداخت کارانه را برای خود انتخاب کنند.
و- حدود ۲۰ میلیون مارک در تجهیز مراکز مختلف 
درمانی برای رسیدن به وضعیت بخش غربی آلمان 

هزینه شد.

 1970 دهه  از  آلمان   درمان  و  بهداشت 
تاکنون

برخالف آلمان شرقی، آلمان غربی در شیوه اداره نظام 
بهداشت و درمان خود دچار شک نشد. بنابراین هر جا 
موضوع آلمان به طور عام مورد بحث قرار می گیرد، 
چه این موضوع مربوط به سال های پیش از فروپاشی 
شوروی باشد و چه نباشد، مربوط به آلمان غربی است. 
در سال های پس از فروپاشی نیز پوشش دهنده هر دو 
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زمینه نظام بهداشت و درمان آلمان را دارد. هم چنین 
تصمیم های روزمره مرتبط با بهداشت و درمان در 

آلمان نیز از سوی این کمیته گرفته می شود.

بیمه درمانی در آلمان
اساس نظام بهداشت و درمان آلمان بر بیمه است و 
در این شبکه، بیماران از خدمات مختلف هم چون 
دندان پزشکی،  سرپایی،  زایمان،  پیشگیری، 
می کنند.  استفاده  توان بخشی  بیمارستانی، 
خانه های پرستاری برای سالمندان از پوشش نظام 
بیمه ای خارج است و شیوه ارایه خدمات بهداشتی 
دارای  آلمان  کشور  در  روانی،  بهداشت  و  عمومی 
بعضی نقاط ضعف است. در آلمان، بیماران آزادند تا 
به پزشکان عمومی یا متخصصان برای درمان مراجعه 
کنند و براساس ساختار ارجاع، دستیابی بیماران به 
بیمارستان توسط پزشکان در مطب صورت می گیرد.
و  )مطب  سرپایی  خدمات  میان  کلی  تمایز 
)بیمارستان ها(  بستری  خدمات  و  درمانگا ه ها( 
انجام  سرپایی  خدمات  بیمارستان ها  دارد.  وجود 
خدمات  برای  را  بیماران  نیز  پزشکان  نمی دهند، 
نمی دهند.  ارجاع  بیمارستان  به  سرپایی  عمومی 
بنابراین، بیشتر پزشکان در محل کار خود تجهیزات 
مربوط به خدمات سرپایی را فراهم کرده اند که هزینه 
عمومی  بودجه  به  تجهیزات  تعدد  به علت  زیادی 
تحمیل شده است. بیماران تنها بخش کوچکی از 
هزینه را در نظام بیمه ای پرداخت می کنند و البته این 

کاهش یافته است. اما با این وجود، آلمان هنوز یکی 
از کشورهایی است که طول مدت بستری در آن بیشتر 
از میانگین کشورهای توسعه یافته، ]5 تا 6 روز[ است. 
این تفاوت تا حدودی مربوط به این واقعیت است که 
دریافتی بیمارستان ها به طور عمده وابسته به تعداد 
روزهای بستری بیمار در بیمارستان است. این در 
و تشخیص  ارایه شده  نوع خدمات  حالی است که 
پیش  در  را  بهتری  عملکرد  می تواند  انجام شده 
داشته باشد.  از سال 1991، هزینه داروها چندین 
برابر شده است. برخی بررسی ها نشان می دهند که 
این افزایش هزینه تا حدود 60 درصد نیز می رسد. 
مخارج  قیمت ها،  کنترل  برای  تالش ها  علی رغم 
کلی بهداشت و درمان در سال های گذشته افزایش 
چشمگیری داشته است. این افزایش که به رقمی 
بیشتر از 11درصد از تولید ناخالص داخلی می رسد 
که بیشتر از رقم دیگر کشورهای اروپایی است، اما در 
مقایسه با آمریکا، که درصد از تولید ناخالص داخلی 

صرف بهداشت و درمان می شود، رقم اندکی است.
نظام بهداشت و درمان آلمان چگونه اداره می شود؟

اداره نظام بهداشت و درمان آلمان چندان پیچیده 
نیست. این نظام با مقررات خاص اداره می شود و از 
سوی نهادهای مرتبط نیز مورد نظارت قرار می گیرد.

کمیته  را  آلمان  درمان  و  بهداشت  نظام  مقررات 
نهادی  کمیته  این  می کند.  وضع  فدرال  مشترک 
عمومی است که اختیار وضع مقررات برای اصالح 
و تغییر قوانین تصویب شده از سوی قانون گذاران در 

سهم پرداخت نیز دارای سقف مشخصی است که 
در مورد کودکان و افراد کم درآمد از مقدار مشخصی 

تجاوز نمی کند.

انواع بیمه درمانی در آلمان از لحاظ منابع 
تامین مالی

این  ساکنان  تمامی  برای  آلمان  در  درمانی  بیمه 
کشور، اجباری و الزامی است. کارگرانی که دستمزد 
دریافت می کنند و کارمندانی که دستمزدی کمتر 
از سقف تقریبی 50 هزار یورو در سال دارند، به طور 
خودکار در پوشش یکی از 130 صندوق تامین مالی 
بیمه غیرانتفایی قرار می گیرند که نرخ آن برای همه 
یکسان است و حق بیمه آن به صورت مشترک از سوی 
کارفرما و کارگر پرداخت می شود. میزان پرداختی به 
مراکز ارایه کننده خدمات درمانی یا پزشکان نیز در 
معمواًل  که  می شود  تعیین  خودمدیریتی  روند  یک 

توافق تمامی طرف های ذی نفع را در پی دارد. 
به  معروف  که  بیمه  مالی  تامین  صندوق های 
صندوق های بیماری هستند، باید بسته های مزایای 
گسترده و منحصربه فردی را ارایه کنند و از نظر قانونی 
نمی توانند عضویت کسی را نپذیرند یا بر پایه آمار و 
ذی نفعان  شوند.  قائل  تبعیض  افراد  حق  در  ارقام 
درمانی  بیمه  پوشش  در  نیز  عمومی  رفاه  خدمات 
عمومی هستند و شهرداری ها به جای آن ها، حق 

بیمه پرداخت می کنند.
در کنار بیمه درمان عمومی که بخش عمده جمعیت 

 50/000
 

بیمه درمانی در آلمان برای تمامی ساکنان 
این کشور، اجباری و الزامی است. کارگرانی 

که دستمزد دریافت می کنند و کارمندانی که 
دستمزدی کمتر از سقف تقریبی 50 هزار یورو 
در سال دارند، به طور خودکار در پوشش یکی از 
130 صندوق تامین مالی بیمه غیرانتفایی قرار 
می گیرند که نرخ آن برای همه یکسان است و 

حق بیمه آن به صورت مشترک از سوی کارفرما و 
کارگر پرداخت می شود. میزان پرداختی به مراکز 
ارایه کننده خدمات درمانی یا پزشکان نیز در یک 

روند خودمدیریتی تعیین می شود که معمواًل 
توافق تمامی طرف های ذی نفع را در پی دارد
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را در پوشش خود دارد، افرادی که درآمد ساالنه آن ها 
بیشتر از 50 هزار یوروست، دانشجویان و کارمندان 
از  می توانند  مکمل  بیمه ای  پوشش  برای  دولت 
بهره مند  نیز  خصوصی  درمانی  بیمه های  خدمات 
آلمان  اکنون حدود 10درصد جمعیت  شوند. هم 
استفاده می کنند.  بیمه های درمانی خصوصی  از 
از محل  بیمه ای که  از طرح  بیشتر کارکنان دولت 
مالیات کارکنان دولت تامین مالی می شود و درصدی 
از هزینه ها را پوشش می دهد، بهره مند هستند و دیگر 
هزینه ها را بیمه های خصوصی پوشش می دهند. در 
سال های گذشته، شرکت های بیمه خصوصی، انواع 
متنوعی از پوشش های تکمیلی را ارایه کرده اند که 
امکان افزودن به بسته های بیمه ای قبلی را دارند. 
برای نمونه، این بیمه های تکمیلی، عینک طبی، 
مراقبت های  و  کشور  از  خارج  درمانی  هزینه های 

دندان پزشکی بیشتری را پوشش می دهند.

انواع بیمه های درمانی آلمان از لحاظ خدمات 
زیر پوشش

بیمه های درمانی در آلمان، صرف نظر از منابع تامین 
مالی آن ها در سه حوزه، بیمه سالمت، بیمه تصادفات 
و بیمه مراقبت های بلند مدت ارایه می شوند. بیمه 
و  است  کار  هنگام  تصادف  برای  عموما  تصادفات 
منابع مالی آن توسط کارفرمایان تامین می شود. این 
بیمه، معمواًل تمامی خطرات اعم از خطرات رفت وآمد 

و خطرات هنگام انجام کار را شامل می شود.

سالمت  بیمه  مانند  مدت،  بلند  مراقبت های  بیمه 
عمومی توسط کارفرما و کارگر تامین مایل می شود، 
نوع  این  در  کارفرما  و  کارگر  سهم  که  تفاوت  این  با 
حالی که،  در  است.  نصف  به  نصف  و  مساوی  بیمه 
در بیمه سالمت عمومی، سهم کارگر بیشتر از سهم 
کارفرماست. این بیمه، مواردی را که فرد در آن قادر به 
ادامه زندگی عادی خود نیست و برای زیست روزمره، 
هم چون از تهیه غذا، نظافت خود و محل زندگی خود 
نیاز به کمک دارد را پوشش می دهد. این بیمه 2درصد از 
درآمد ساالنه فرد را به عنوان حق بیمه در نظر می گیرد که 

میان کارفرما و کارمند به طور مساوی تقسیم می شود.

انواع بیمه نامه های درمانی
بیمه  انواع  متعاقب  آلمان،  در  درمانی  بیمه نامه 
درمانی به دو بخش تقسیم می شود؛ دسته یکم که 
بزرگترین نیز است و 89درصد جمعیت را زیر پوشش 
دارد، بیمه نامه جامع درمان است که از سوی بیمه 
درمانی عمومی ارایه می شود. این بیمه نامه مقررات 
قانونی خاص خود را دارد که به دست کمیته مشترک 
معیارهای  از  بسیاری  و  می شود  تنظیم  فدرال 
عمومی دیگر پوشش های بیمه ای نیز بر اساس آن 
تعریف می شود. 11درصد دیگر مربوط به بیمه های 
خصوصی است که شامل کارکنان دولت نیز می شود.

چالش های نظام بیمه ای آلمان
بیمه  نظام  هر  همانند  آلمان،  درمانی  بیمه  نظام 

از  یکی  نیست.  چالش  از  خالی  دیگری،  درمانی 
چالش هایی که این بیمه در سال های گذشته با آن 
حال  در  هزینه های  با  درگیری  است،  شده  روبه رو 
در  جمعیتی  تغییر  و  پزشکی  درمان های  افزایش 
این کشور است. جمعیت آلمان از چندین دهه قبل 
شروع به پیرشدن کرده است که خود بیانگر باالتر 
رفتن هزینه های درمان و مشکالت پیِش روی نظام 

بیمه این کشور، اعم از عمومی و خصوصی است.

منابع تامین مالی نظام بیمه درمانی آلمان
منبع درآمد نظام درمانی این کشور عموما از مالیات های 
سهم  یا   )Contribution( بیمه ای  مالیات  عمومی، 
پرداختی  و حق بیمه های خصوصی و عمومی است. 
از طرف دیگر ۶۰ درصد از کل هزینه های بهداشت 
و درمان به صندوق های بیمه اختصاص می یابد که 
به ترتیب ۲۱ درصد از هزینه ها را دولت و ۷ درصد 
هزینه ها را نیز بیمه های خصوصی متقبل می شوند. 
بیماران  که  است  هزینه هایی  نیز  دیگر  12درصد 
بیرون از ساختار بیمه ای خود و به صورت پرداختی از 

جیب متقبل می شوند.
شرکت بیمه گر خصوصی به صورت کارانه هزینه های 
هم چنین  و  انتفاعی  و  خصوصی  بیمارستان های 
صندوق های  می کنند.  پرداخت  را  خود  پزشکان 
به بیمارستان ها و پزشکان، بودجه  بیمه ای عموما 
مورد  در  می کنند.  پرداخت  را  مشخصی  عمومی 
پزشکانی که حقوق ثابت ندارند و مسؤول خدمات 
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سرپایی هستند نیز ابتدا از سوی صندوق های بودجه 
و  می شود  پرداخت  پزشکی  انجمن های  عمومی 
سپس این انجمن ها حق پزشکان را به صورت کارانه 

پرداخت می کنند.

عملکرد و نظام اداره بیمه عمومی و بیمه های 
خصوصی

بررسی نظام بهداشت و درمان آلمان، بدون بررسی 
قابل حصول  آن  بیمه ای  نظام  و موشکافانه  دقیق 
نیست و البته بررسی نظام بیمه ای آلمان نیز نیازمند 

مقایسه دو بخش خصوصی و عمومی آن است. 
نظام بیمه عمومی همان طور که پیشتر بیان شد، 
این  پوشش  تحت  آلمان  کشور  90درصد جمعیت 
افرادی است که  بیمه هستند که خود شامل  نوع 
درآمد ساالنه آنان کمتر از 50 هزار یورو در سال است. 
تامین مالی این بیمه توسط کارفرما و کارگر انجام 
می شود و صندوق های تامین مالی بیماری مسؤول 
پرداخت هزینه های تامین کنندگان خدمات در این 
بخش از نظام بیمه ای آلمان هستند. در نظام بیمه 
عمومی، حق بیمه ها توسط وزارت فدرال سالمت و 
آن گونه که در قانون اجتماعی آلمان توضیح داده 
پوشش  زیر  تعیین می شوند. خدمات  است،  شده 
این بیمه مطابق قانون »از لحاظ اقتصادی؛ ماندگار، 
کافی، الزم و دارای توجیه« هستند. هم چنین این 
حق بیمه ها بر مبنای وضعیت سالمت فرد بیمه شده 
تعیین نمی شوند، بلکه عددی معادل 15/5 درصد 
کارفرما  توسط  آن  درصد   7/3 که  فرد  دستمزد  از 
پرداخت می شود را دربر می گیرند. عالوه بر این ها، 
بیمه  حق  دربرگیرنده  عمومی  سالمت  بیمه  حق 
تمامی افراد خانواده ثبت شده فرد بیمه شده، برای 
همسر و فرزندان او نیز هست و نیاز نیست فرد برای 
پرداخت  بیمه ای جداگانه  وابسته خود، حق  افراد 
برای  درمانی،  بیمه  این  بیمه  حق  پایان،  در  کند. 
یا  باالتر  سنین  در  فرد  درمان  بیشتر  هزینه های 
وضعیت سالمت حاضر او، وجه جداگانه ای دریافت 
نمی کند و از این جهت، برای مصرف کننده پوشش 

بیمه ای بسیار مقرون به صرفه است.
حق بیمه ها در نظام بیمه خصوصی  در این نظام 
بیمه، بر اساس توافق های فردی بین شرکت بیمه و 
فرد بیمه شونده تعیین می شوند و همین توافق است 
که خدمات زیر پوشش و درصد پوشش را مشخص 
پایه  بر  خصوصی،  بیمه  حق  هم چنین  می کند. 
سن  و  فردی  خطر  عوامل  و  انتخاب شده  خدمات 

مشتری محاسبه می شود. برای نمونه، مصرف الکل 
و سیگار یا اضافه وزن باال و حتی سابقه پزشکی فرد 
در تعیین حق بیمه دخیل هستند. در نهایت، حق 
بیمه خصوصی، بر پایه نظامی که در آن برای شرایط 
پزشکی وخیم تر و هزینه های باالتر در اثر افزایش سن 
بیمه شده، ذخیره مالی انجام می شود، استوار است.

بازگشت به بیمه عمومی برای افرادی که از پوشش 
بیمه ای عمومی بیرون رفته اند تا زیر پوشش بیمه های 
خصوصی قرار گیرند، هرچند سخت ولی امکان پذیر 
است. این بازگشت شرایط خاصی دارد. برای نمونه، 
اگر فرد هنوز کمتر از 55 سال داشته باشد و درآمد 
او به زیر سطح درآمد ساالنه مجاز برسد، می تواند زیر 

پوشش بیمه عمومی درآید. 
بیمه های  کیفیت  درباره  رایج  تصورات  برخالف 
خصوصی، در آلمان، حق بیمه های خصوصی در 
قبل  از  بیشتر  روزبه روز  گذشته،  سال  بیست  طی 
افزایش یافته اند و با این حال کیفیت خدمات آن ها، 
هر روز کمتر از قبل شده است. همین موضوع تمایل 
جامعه آلمان برای بقای نظام بیمه عمومی را تضمین 

کرده است.

بیمارستان ها در آلمان
کشور  در  بستری  درمان  شد،  گفته  که  همان طور 
آلمان برعهده بیمارستان هاست و نظام بیمارستانی 
این کشور و شیوه اداره آن از اهمیت باالیی برخوردار 
است. در آلمان، بیمارستان ها به سه دسته تقسیم 

می شوند:
•بیمارستان های عمومی که از سوی مقامات محلی، 

شهرداری ها و دهداری ها اداره می شوند.
•بیمارستان های داوطلبانه، غیردولتی و غیرانتفایی 
که بیشتر از سوی کلیساها و سازمان های غیرانتفایی 
مردم نهاد، چون صلیب سرخ آلمان، اداره می شوند.

مانند  که  خصوصی  بخش  •بیمارستان های 
آلمان  اقتصادی  قوانین  با  و  تجاری  شرکت های 

فعالیت می کنند.
آنچه در این مقاله مطرح شد، مقدمه ای بر تجربه 
چندین ساله کشور آلمان در حوزه مدیریت سطح 
کالن بهداشت و درمان و سیاست گذاری در این حوزه 
است. تجربه ای که نظر به تاریخ متالطم این کشور، 
تغییرات بزرگی را متحمل شده است. در شماره بعدی 
از جهان نما، با تشریح نظام تامین مالی بهداشت و 
درمان آلمان، تجربه های این کشور در این حوزه را 

بررسی خواهیم کرد.                                           

حق بیمه ها بر مبنای وضعیت سالمت 
فرد بیمه شده تعیین نمی شوند، 

بلکه عددی معادل 15/5 درصد از 
دستمزد فرد که 7/3 درصد آن توسط 

کارفرما پرداخت می شود را دربر 
می گیرند. عالوه بر این ها، حق بیمه 

سالمت عمومی دربرگیرنده حق بیمه 
تمامی افراد خانواده ثبت شده فرد 
بیمه شده، برای همسر و فرزندان او 
نیز هست و نیاز نیست فرد برای افراد 
وابسته خود، حق بیمه ای جداگانه 

پرداخت کند. در پایان، حق بیمه این 
بیمه درمانی، برای هزینه های بیشتر 
درمان فرد در سنین باالتر یا وضعیت 
سالمت حاضر او، وجه جداگانه ای 
دریافت نمی کند و از این جهت، 

برای مصرف کننده پوشش بیمه ای 
بسیار مقرون به صرفه است
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دستاورد
در دستاود این شامره گزارش هایی درباره »پانزدهمین کنگره بین املللی زنان و مامایی ایران«، »سومین کنگره 
بین املللی مغز ایران«، »دومین منایشگاه بین املللی دارو و صنایع وابسته )ایران فارما(«، »نخستین سمینار 
مراقبت های ویژ کودکان«، »نخستین کنگره بین املللی توان بخشی بیامری های مغز و اعصاب«، »سومین کنگره 
بین املللی پیرشفت های مهندسی بافت و پزشکی بازساختی«، »بیست وهشتمین هامیش بین املللی بیامری های 
کودکان« و »دهمین کنگره سالیانه و دومین کنگره بین املللی انجمن روماتولوژی ایران« می خوانید.
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نمایشگاه

با برچیده شدن تحریم ها امسال برخی شرکت های 
خارجی نیز فرصت حضور در این نمایشگاه را پیدا 
کرده بودند. حضور گسترده شرکت های خارجی، 
عالقه به سرمایه گذاری در بازار دارویی کشور را نشان 
می داد. از طرفی شرکت های داخلی هم از گسترش 
بیشتر بازار خوشحال بودند و این حضور گسترده را 
به فال نیک می گرفتند. امسال تنها به شرکت های 
تولیدی و شرکت هایی که به نوعی در گسترش بازار 
داروی کشور نقش داشتند، اجازه حضور داده شده 
بود و در میان شرکت ها، اثری از شرکت های صرفًا 

وارداتی دیده نمی شد. 
فناوری،  توسعه  حوزه  در  آموزشی  کارگاه   13
و  دارو  ثبت  نظام های  دارو،  کیفیت  ارتقای 
نوآوری دارویی نیز از سوی انجمن های تخصصی 
هم زمان  هم چنین  شد.  برگزار  داروسازی 
و  دانشجویان  استفاده  برای  کتابی  نمایشگاه 

مراکز تحقیقاتی برپا شد. 

عینی  مصداق  کشور  داروسازی  صنعت 
اقتصاد مقاومتی 

هیأت مدیره  رییس  کبریایی زاده  عباس  دکتر 
انسانی  داروهای  صنایع  صاحبان  سندیکای 
ایران، در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه با یادآوری 
تالش های داروسازان کشور در تأمین داروی مورد 
نیاز در بحران های دوران جنگ گفت: »این تالش ها 
داروسازی  صنعت  در  آن زمان  در  که  شد  باعث 
کمترین مشکل را داشته باشیم. در اوج تحریم ها نیز 
داروهایی که امکان تولید کامل آن ها در کشور فراهم 
بود، با مشکل روبه رو نشد. صنعت داروسازی کشور 
مصداق عینی اقتصاد مقاومتی بوده است و امروز 
این قابلیت را دارد که بیش از 97 درصد نیاز دارویی 

کشور را در داخل تأمین کند.«
حالت  از  نمایشگاه  کردیم  تالش  دوره  این  در   
نمایشگاه  »این  شود:  خارج  صرف  نمایشگاهی 
فرصتی برای صنعت داروسازی است که قابلیت های 

خود را نشان دهد و شرکت های داروسازی بتوانند در 
مسیر هم افزایی حرکت کنند.«

او با بیان این که امسال تنها به شرکت های تولیدی 
که در توسعه صنعت داروسازی نقش دارند، اجازه 
حضور در نمایشگاه داده شد، شرکت های تولید دارو 
و مواد اولیه دارویی، موادجانبی، مواد بسته بندی و 
نرم افزاری،  حوزه  در  فعال  شرکت های  هم چنین 
طراحی خطوط تولید و ارتقای کیفیت در صنعت 
داروسازی را از شرکت  های حاضر در این دوره عنوان 

کرد.

اعتماد  جلب  در  دارو  صادرات  افزایش 
پزشکان مؤثر است

دارو،  و  غذا  سازمان  رییس  دیناروند  رسول  دکتر 
پیشینه  از  سال   165 از  بیش  این که  به  اشاره  با 
تدریس داروسازی در دارالفنون می گذرد و نخستین 
کشور  در  پیش  سال   120 نوین،  داروخانه های 

صنعت داروسازی از مرزهای ایران فراتر خواهد رفت
دومین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته )ایران فارما(

دومین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته )ایران فارما( 24 تا 26 شهریور 1395 در مصالی تهران برگزار شد. امکان بازدید از نمایشگاه در این سه روز 
از ساعت 9 تا 18 برای بازدیدکنندگان فراهم بود و وسایل نقلیه عمومی در درب ورودی نمایشگاه برای رفاه بازدیدکنندگان اختصاص داده شده بود. مراسم 
افتتاحیه این رویداد با حضور رییس سازمان غذاودارو و دیگر مقامات دولتی و میهمانان داخلی و خارجی 24 شهریور در سالن شبستان مصلی برپا شد. 
حدود 400 شرکت در این نمایشگاه حضور پیدا کردند که از این تعداد 300 شرکت ایرانی و بیش از 90 شرکت خارجی از 40 کشور مختلف مشارکت داشتند.

مریم علی اکبری
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با قدمتی  راه اندازی شده اند، داروسازی را علمی 
طوالنی دانست: »صنعت داروسازی کشور، صنعتی 
پیشرو است و سال به سال توانایی و سهم آن در بازار 
داخلی و صادرات افزایش می یابد. ما تمام خطوط 
تولید دارو را در اختیار داریم. 90 کارخانه داروسازی 

و 160 شرکت تولیدی داریم.«
صنعت داروسازی کشور در سال94 حدود 97.5 
است:  کرده  تأمین  را  کشور  دارویی  نیاز  درصد 
و  داشته ایم  دارو  واردات  دالر  میلیارد  یک  »حدود 
ارزش داروهای تولید داخل تقریبًا 3 میلیارد دالر 
بوده است که سهم 70 درصدی را در بازار دارویی 

کشور به خود اختصاص داده  است.«
تنها  کشور  داروسازی  صنعت  دیناروند،  گفته  به 
داروهای پایه ای و اساسی تولید نمی کند: ››امروزه 
بسیاری از داروهای موردنیاز بیماران خاص، داروهای 
و  مونوکلونال  آنتی بادی های  پیشرفته،  فناوری 
مولکول های پیچیده ای که در صنایع بزرگ دارویی 
جهان تولید می شوند، در کشور ما نیز امکان تولید 
پیدا کرده اند. هم چنین داروهایی که نیاز به فناوری 
نانو دارند، توسط شرکت های دانش بنیان در داخل 

کشور تولید و حتی صادر می شوند. «
به باور او صنعت داروسازی از مرزهای ایران فراتر 
خوبی  جایگاه  علمی  نظر  از  »ما  رفت:  خواهد 
ایران  پزشکی  علوم  دانشمندان  درصد  داریم.50 
در حوزه داروسازی هستند و این نشان از جایگاه 
برجسته علمی و فناوری ما دارد. بازار هدف ما در 
کشورهای منطقه حدود 400 میلیون نفر است و باید 
هدف اول مان، فکرکردن به این بازارها و تسخیر آن ها 

باشد.«
امروزه صادرات دارو در کشور حدود 200 میلیون 
دالر است: ››20 سال پیش صادرات دارو در کشور، 
حدود 2 میلیون دالر بود و پیشرفت خوبی داشته ایم 
اما باز هم کم است و باید 5 برابر شود تا به تراز مثبت 

برسیم.«
دارو در جلب  افزایش صادرات  دانستن  مؤثر  با  او 
»وقتی  گفت:  ایرانی  بیماران  و  پزشکان  اعتماد 
ببینند صنعت داروسازی ایران به ده ها کشور صادر 
می شود و سهم برخی از داروهایش در بازار خارج 
از داخل بیشتر است، با اطمینان بیشتری داروی 
ایرانی را مصرف می کنند. تا زمانی که اعتماد جامعه  
پزشکی، مردم و بیماران به داروی ساخت ایران به 

حد ایده آل و مطلوب نرسد، همواره چالش داریم.«
او تولید داروهای معتبر و مطرح جهانی در داخل 

کشور را گام مهمی در مبارزه با قاچاق دارو عنوان 
کرد: ››این اقدام، هم اعتبار صنعت داروسازی را 
افزایش می دهد و هم اعتماد مردم را بر می گرداند. 
پسابرجام،  شرایط  از  پس  اخیر  سال  دو  در 
شرکت های داروسازی بین المللی از سرمایه گذاری 
در ایران استقبال زیادی کرده اند. در حال حاضر 
شرکت های بسیاری مراحل اولیه سرمایه گذاری را 
به زودی عملیات اجرایی توسعه  و  سپری کرده اند 
زیرساخت های تولیدی را آغاز می کنند که نیروی 
ساخت  داروهای  کیفیت  ارتقای  برای  محرکه ای 
کشور  از  دارو  صادرات  توسعه  هم چنین  و  ایران 

خواهد بود.«
به باور دیناروند، دوران پسابرجام، زمان باز شدن 
کشور  به  سالمت  حوزه  کاالهای  واردات  درهای 
نیست: ››دوران پسابرجام، دوران توسعه فناوری، 
از  است.  حوزه  این  در  سرمایه گذاری  و  تولید 
استقبال  بین المللی  شرکت های  سرمایه گذاری 
کشور  داروسازی  صنعت  نفع  به  این  و  می کنیم 
و  زیرساخت ها  توسعه  برای  بتواند  که  بود  خواهد 
بازار کاالهای سالمت و هم چنین ورود به عرصه های 
بین المللی، با این شرکت ها پروژه های مشترک اجرا 

کند.«

قبرس، دروازه ورود صنعت داروی ایران 
به بازارهای اتحادیه اروپا 

پامبو ریدیس وزیر بهداشت قبرس که به دعوت وزیر 
بهداشت ایران در این نمایشگاه حضور پیدا کرده بود 
در سخنان کوتاهی با اشاره به توانمندی بسیار باالی 
ایران در صنعت دارو گفت ››ایران با بهره مندی از 
افراد جوان، مجرب و تحصیل کرده، آینده ای بسیار 

درخشان در این حوزه دارد.«
همکاری های  برای  قبرس  تمایل  از  هم چنین  او 
ایران خبر داد: ››قبرس می تواند دروازه  با  بیشتر 
ورود صنعت داروی ایران به بازارهای اتحادیه اروپا 
برای  زمینه  باشد.  مدیترانه  حوزه  کشورهای  و 
سرمایه گذاری های بیشتر در ایران به ویژه در حوزه 
سالمت و صنایع داروسازی فراهم است که می تواند 
کشور  دو  میان  همکاری ها  از  جدیدی  دوره  آغاز 

باشد.«

سازمان تأمین اجتماعی قصد رقابت با بخش 
خصوصی را ندارد

تأمین  سازمان  رییس  نوربخش  سیدتقی  دکتر 

به عنوان  اجتماعی  تأمین  از  نام بردن  با  اجتماعی 
هم  و  درمانی  خدمات  تولیدکننده  هم  که  نهادی 
گفت:  است،  کشور  در  درمان  خریدار  بزرگ ترین 
››صنعت داروسازی، بزرگ ترین بخش پورتفولیوی 
)سبدپروژه( اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی را 

تشکیل می دهد.«
در دوره جدید مدیریتی این سازمان تالش شده 
صنعت  بخش  در  پیشرویی  گام های  که  است 
داروسازی برداشته شود: ››با وجود همه مشکالتی 
تأمین  سازمان  و  کشور  نقدینگی  بخش  در  که 
اجتماعی وجود دارد، سعی کردیم با درک عمیق 
مشکالت همکاران داروساز در بخش تأمین منابع 
و اداره داروخانه ها و از طریق اجرای قراردادهای 
جبران  جهت  در  مثبتی  گام های  سه جانبه،  و  دو 
بخش  در  برداریم.  بیمه گر  سازمان های  مافات 
تولید درمان هم با خرید راهبردی که در سازمان 
به صنعت دارویی  مستقر شده است، در تالشیم 
کشور کمک کنیم و مدیریت الزم را نیز بر مصارف 

دارویی داشته باشیم.«
او با تأکید بر این که سازمان تأمین اجتماعی قصد 
››با  افزود:  ندارد،  را  خصوصی  بخش  با  رقابت 
توجه به این که بخش مهمی از سبد پروژه دارویی 
امیدوارم  است،  سازمان  این  اختیار  در  کشور 
بخش  با  بیشتر  تعامل  و  الزم  برنامه ریزی های  با 
کلیدی  نقشی  صنعت  این  در  بتوانیم  خصوصی، 

داشته باشیم.« 

تولید دارو از شیرین بیان
و  دارویی  خاصیت  با  گیاهی  شیرین بیان، 
ضدمیکروبی است که در صنایع مختلف دارویی، 
غذایی و آرایشی کاربردهای فراوانی دارد. شرکت 
راه اندازی  شیراز  در   1350 سال  در  شیرین دارو 
به  خود  محصوالت  معرفی  هدف  با  و  است  شده 
به گفته  نمایشگاه حضور داشت.  این  پزشکان در 
الهام فکوری راد مسؤول روابط عمومی شرکت، از 
هم چون  مختلفی  فراورده های  شیرین بیان  گیاه 
پودرشیرین بیان، عصاره جامد و مایع شیرین بیان 
به دست می آید و خواص ضدالتهابی و ضدمیکروبی 
بسیاری دارد. شیرین بیان در کشورهای اروپایی و 
اما  می شود  استفاده  گسترده  به طور  آمریکایی 
با  خیلی  هنوز  داخلی  تولیدکنندگان  متأسفانه 
این محصول آشنایی ندارند و درحال حاضر بیشتر 

صادراتی است. 
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مواداولیه آنتی بیوتیک های خوراکی 
تولید  هدف  با  ایران  آنتی بیوتیک سازی  شرکت 
دسته  از  خوراکی  آنتی بیوتیک های  مواداولیه 
انواع  تولید  موردنیاز  حدواسط  مواد  و  پنی سیلین 
آنتی بیوتیک خوراکی به روش های سنتز شیمیایی، 
آنزیمی و زیست فناوری مولکولی در سال 1379 در 
ساری راه اندازی شد. به گفته جالل نوری مدیر بخش 
از سه واحد  این شرکت  فناوری اطالعات شرکت، 
مجزای تولیدی پودر آموکسی سیلین تری هیدرات، 
آمپی سیلین تری هیدرات و 6 آمینوپنی سیالنیک اسید 
حمایت  اندیشه  با  هم چنین  است.  تشکیل شده 
از فرایندهای  از محیط زیست، پساب های حاصل 
تولیدی این شرکت زیر پوشش فرایندهای زیستی 
در  فاضالب  تصفیه  واحد  در  هوازی  و  بی هوازی 
محدوده استانداردهای بین المللی، قرار گرفته اند. 

مهار تجمع پالکتی با پالگرول 
داروهای  انواع  تولیدکننده  ایران هورمون،  شرکت 
داروهای  کورتیکوستروئیدها،  هم چون  هورمونی 
مؤثر بر غده تیروئید و هورمون های جنسی، داروهای 
قلبی- داروهای  هورمونی،  منشأ  با  ضدسرطانی 

و  غیراستروئیدی  ضدالتهاب  داروهای   ، عروقی 
ویتامین هاست. این شرکت داروهای لووتیروکسین، 
پالگرول، انوکساپارین، کنتراسمین و النژول را در 

غرفه خود به نمایش گذاشته بود.
بازاریابی  کارشناس  حافظی  رضوان  به گفته 
هورمونی  ساختار  با  کنتراسمین،  قرص  شرکت، 
بدن سازگار است و در درمان آکنه و سندرم پیش از 
قاعدگی کاربرد دارد. پالگرول دیگر محصول این 
آدنوزین دی فسفات  اتصال  از  پیشگیری  با  شرکت 
مهار  را  پالکت ها  تجمع  پالکتی،  گیرنده های  به 
میوکارد  انفارکتوس  کاهش  در  دارو  این  می کند. 
مؤثر  بیماری عروق محیطی  و  قلب، سکته مغزی 
عمقی  وردیدهای  ترومبوزیس  از  لوپارین،  است.  
در جراحی شکم و تعویض زانو پیشگیری می کند. 
هم چنین در درمان ترومبوزیس حاد وریدی عمقی 

در بیماران بستری و غیربستری کاربرد دارد.

سولیفناسین و اس امپرازول
شرکت شهردارو، محصوالتی هم چون اس امپرازول 
و سولیفناسین را در غرفه خود به نمایش گذاشته 
بود. به گفته سلماز قراچه کارشناس فروش شرکت، 
سولیفناسین در انواع قرص های 5 و 10 میلی گرمی 

تولید می شود و در درمان تکرر ادرار و بی اختیاری 
تجاری  نام  با  اس امپرازول  است.  مؤثر  ادراری 
اس گاسترومکس، در انواع کپسول های 20 و 40 
میلی گرمی موجود است. این محصول در درمان 
فرسایشی،  ازوفاژیت  هفته ای(   4  -8( کوتاه مدت 
رفالکس و عفونت هلیکوباکترپیلوری )در کنار دیگر 

آنتی بیوتیک ها( کاربرد دارد. 

به  مجهز  گازی  کروماتوگرافی  دستگاه 
طیف سنج جرمی 

پیشینه  با 16سال  پیشرفته جهان  فناوری  شرکت 
تحقیقاتی،  و  آزمایشگاهی  زمینه  در  فعالیت 
 )Agilent( اجیلنت  شرکت  انحصاری  نمایندگی 
انواع  این شرکت  دارد.  به عهده  ایران  در  را  آمریکا 
در  را  اسپکتروسکوپی  و  کروماتوگرافی  محصوالت 

این نمایشگاه ارایه کرده بود.
شرکت،  فروش  کارشناس  حامدی  مهدی  به گفته 
طیف سنج  به  مجهز  گازی  کروماتوگرافی  دستگاه 
و  پیچیده  نمونه های  انواع  می تواند  جرمی، 
ناشناخته را آنالیز کند. هم چنین برای صرفه جویی 
 )sleep/wake( در مصرف انرژی به مد ویک/اسلیپ
محیط زیست،  در  دستگاه  این  است.  شده  مجهز 
پزشکی قانونی، داروسازی، پزشکی، صنایع غذایی 

و کشاورزی کاربرد دارد. 
انواع  آنالیز  در  الکتروفورز،  کاپیالری  دستگاه 
آمینواسیدها، ویتامین ها، یون های معدنی، اسیدهای 
آلی، رنگدانه ها، پپتیدها، پروتئین ها، کربوهیدرات ها، 
اولیگونوکلئوتیدها، ذرات سلولی و ویروسی استفاده 

می شود.

شربت معجون کندر 
گیاهی  شربت   5 با  گل سرخ  اکسیر  شرکت 
)اسطوخودوس، گل محمدی، معجون کندر، رازیانه 
داشت.  حضور  نمایشگاه  این  در  عنبرواریس(  و 
شرکت،  فروش  کارشناس  فاضلی  احدیه  به گفته 
شربت عنبرواریس محصول جدیدی است که در این 
نمایشگاه رونمایی شد. این محصول دافع سموم 
بدن و اشتهاآور است، هم چنین در درمان تپش قلب 
ماه است که  کاربرد دارد. شربت معجون کندر، 6 
ثبت اختراع شده است. این شربت در تقویت حافظه 
و افزایش قدرت تمرکز مؤثر است. هم چنین انواع 
موادمغذی هم چون عسل، مصطکی، فلفل سفید و 

زعفران در ترکیب آن وجود دارد.

شربت گل محمدی خاصیت ملین دارد: »برخالف 
اثر  پاراسمپاتیک  اعصاب  بر  ملین ها،  دیگر 
می گذارد و حرکات دودی شکل را تسریع می کند. 

به همین دلیل هیچ گونه عادت دارویی ندارد. «
در  و  است  خواب آور  و  بخش  آرام  اسطوخودوس، 
درمان اضطراب، افسردگی، بی خوابی و دردهای 

عصبی معده به کار می رود. 

تجهیزات آبسازی 
دارویی  صنایع  در  ماده مصرفی  پرکاربردترین  آب، 
است که تقریبًا در تمام فرایندهای تولیدی مصرف 
می شود. با توجه به حساسیت ویژه صنایع دارویی 
آب  کیفیت  آن،  بر  حاکم  باالی  استانداردهای  و 
ویژه ای  اهمیت  از  صنایع،  این  در  مورداستفاده 
استیل مس  ایتالیایی  شرکت  است.  برخوردار 
)Stilmas( یکی از معتبرترین سازندگان اروپایی در 
زمینه طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی تجهیزات 
انواع  و  است  مورداستفاده صنایع دارویی  آبسازی 
تولید  را  تولید آب مقطر  و  دستگاه های تصفیه آب 
می کند. شرکت مهندسین کارواندیشه، نمایندگی 
ایران  در  را  استیل مس  محصوالت  انحصاری 
به عهده دارد. این شرکت انواع دستگاه های تصفیه 
مرحله ای  یک  و  دومرحله ای  )دستگاه های  آب 
اسمزمعکوس( و دستگاه های تولید آب مقطر تزریقی 
)آب مقطرگیرهای چندستونی و ترموکمپرسوری(، 
گاززدایی  دستگاه  و  استریل  مولدبخار  دستگاه  
را در این نمایشگاه ارایه کرده بود. به گفته محمد 
معظمی مدیرفنی شرکت، با برچیده شدن تحریم ها 
بانکی، امسال فرصت حضور  و گشایش در روابط 
بسیاری از شرکت های خارجی هم چون استیل مس 

در ایران فارما فراهم شده است. 

پی دی پوئنتین 
خود  تولیدی  داروهای  انواع  پویش دارو،  شرکت 
هم چون پی دکسان و پی دی پوئنتین را در غرفه خود 
به نمایش گذاشته بود. به گفته سحر اسماعیل زاده 
پی دی پوئنتین،  شرکت،  فروش  کارشناس 
انواع  درمان  در  و  است  آلفا  زنجیره  اریتروپویتین 
کم خونی ناشی از کمبود اریتروپویتین در بیماران 
دارو  این  می شود.  استفاده  سرطانی  و  دیالیزی 
مادر  سلول های  در  خود  گیرنده های  تحریک  با 
تمایز  و  تکثیر  مغزاستخوان،  در  قرمز  گویچه های 

اریتروئیدها را تحریک می کند. 
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شربت اهورا هایپراکتیو 
تولید داروهای گیاهی  با هدف  دارو  اهورا  شرکت 
در سال 1382 در حومه شهر زرقان راه اندازی شد 
و تاکنون موفق به تولید 20 نوع داروی گیاهی شده 
اهورا  و  آیورا  این شرکت داروهایی هم چون  است. 
هایپراکتیو را در این نمایشگاه ارایه کرده بود. به گفته 
ندا مختاری سرپرست علمی شرکت، شربت اهورا 
هایپراکتیو در درمان بیش فعالی کودکان استفاده 
می شود. شربت آیورا، شربت سرفه کودکان است و 
عصاره خشک برگ عشقه در ترکیب آن وجود دارد. 
این محصول بدون الکل، شکر و رنگ های شیمایی 
اهورا  دارد.  کودکان  برای  دلنشینی  طعم  و  است 
اسلیپ دیگر محصول شرکت، در درمان کم خوابی، 
کاربرد  کودکان  شبانه  بی قراری های  و  بی خوابی 

دارد. 

موادمصرفی طرح اصالت کاال
شرکت آرشام ماشین فرزام در سال 1390، با هدف 
پردازش  هم چون  نوینی  فناوری های  به کارگیری 
و   )RFID Tags( رادیویی  شناسه های  تصویر، 
تقلبی  اقالم  با  مبارزه  در  هوشمند  سامانه های 
انواع  تأمین کننده  شرکت  این  کرد.  به کار  آغاز 
کاال هم چون  اصالت  نیاز طرح  مورد  موادمصرفی 
لیبل، کارتریج، لیبل پک، لیبل طرح اصالت، لوازم 

یدکی ماشین آالت و انواع چاپگر است.
بخش  کارشناس  آذرجالل  محمدمهدی  به گفته 
تی اندتی  دستگاه  شرکت،  فناوری اطالعات 
باتل بیT&T Bottles B900( 900(، برای کنترل 
برای  تجمیعی  شناسه  ایجاد  و  بارکد  ثبت  کیفی، 
محصوالت گرد متناسب با خطوط تولید، طراحی و 
ساخته شده است. از دیگر ویژگی های آن می توان 
به سازگاری با خطوط تولید، کنترل کیفیت بارکد، 
دوربین  از  استفاده  و  تکراری  بارکد  از  جلوگیری 

پردازش تصویر اشاره کرد.

ظروف پت و پلی اتیلن
شرکت پالسموژن سالمت در سال 1378 راه اندازی 
شد و از سال 1386 فعالیت تخصصی خود را در 
زمینه تولید و بسته بندی دارویی آغاز کرد. این شرکت 
تولیدکننده ظروف پت و پلی اتیلن دارویی ست و در 
قطره چکان،  هم چون  محصوالتی  نمایشگاه  این 
پیمانه مدرج، ظروف پت )قلبی شکل و چهارگوش(، 

کپ و استاپر را به نمایش گذاشته بود.

به گفته علی رضا اسماعیلی مدیرفروش و بازاریابی 
شرکت، انواع قطره چکان با پوشش پالستیکی برای 
شیشه های 18 و 30 میلی متری استفاده می شود. 
هم چنین ظرف قرص با درب فشاری و سیلیکاژل دار 

از دیگر تولیدات این شرکت هستند. 

قرص کلسی دی 
شرکت  چندین  از  خوارزمی  داروسازی  هولدینگ 
التیام  دارویی  پخش  پایش تجارت،  )پرتوشیمی، 
و داروسازی خوارزمی( تشکیل شده است که در 
انکولوژی،  داروهای  هم چون  مختلف  زمینه های 
ورزشی  مکمل های  خونی،  فراورده های  و  پالسما 
و دارویی، ظروف و بسته بندی محصوالت دارویی 

فعالیت می کنند. 
تامسولوسین،  هم چون  محصوالتی  شرکت  این 
شربت  کلسی دی،  قرص  ویتازینک،  شربت 
انواع  و  کودکان(  و  )بزرگساالن  سرماخوردگی 

آنتی بیوتیک ها را ارایه کرده بود.
مینا حسینی مشاور علمی شرکت، قرص  به گفته 
کلسیم دی، در ترکیب خود سیترات و منیزیم دارد. 
اندازه آن کوچک و بلعش برای بیمار راحت تر است. 
هم چنین قیمت مناسبی دارد و برای اقشار مختلف 

جامعه قابل تهیه است. 

ایتراکونازول و پروپرانول 20 
هم چون  داروهایی  عبیدی  داروسازی  شرکت 
ایتراکونازول و پروپرانول 20 را در غرفه خود به نمایش 
گذاشته بود. به گفته لیال محمدی کارشناس فروش 
شرکت، ایتراکونازول در درمان عفونت های قارچی 
پروپرانول،  دارد.  کاربرد  واژینال  دستگاه  و  پوست 
در درمان آنژین صدری مزمن، پیشگیری و درمان 
آریتمی قلبی، کنترل زیادی فشار خون، پیشگیری 
از انفارکتوس مجدد میوکارد و درمان کاردیومیوپاتی 

هیپرتروفیک استفاده می شود. 

داروهای ضدسرطان 
هولدینگ  سومین  برکت،  دارویی  صنعتی  شهرک 
مواداولیه  تولید  زمینه  در  که  است  کشور  دارویی 
دارویی، فراورده های نهایی و فناوری های پیشرفته 
)داروهای زیستی و مشابه زیستی( فعالیت می کند. 
برای  است«،  برکت  »سالمتی  شعار  با  شرکت  این 
و  کم درآمد  بخش  به ویژه  اقشار  تمامی  دسترسی 
و  کیفیت  با  استاندارد  درمانی  خدمات  به  محروم 
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قیمت مناسب تالش می کند. 
مختلف  محصوالت  از  وسیعی  طیف  شرکت  این   
را  گیاهی(  محصوالت  تا  سایتوتوکسیک  مواد  )از 
مدیر  باقری نژاد  به گفته محمدرضا  تولید می کند. 
و توسعه شرکت، شرکت سبحان انکولوژی  تحقیق 
که  است  برکت  زیرمجموعه  شرکت  های  از  یکی 
ضدسرطان  داروهای  زمینه  در  تخصصی  به طور 
فعالیت دارد. هم چنین از دیگر شرکت های تابعه آن 
می توان از شرکت سرمایه گذاری البرز، ایران دارو ، 
تولیددارو و البرزدارو نام برد. این شرکت ها با تولید 
420 محصول دارویی، 14 درصد نیاز دارویی کشور 

را فراهم می کنند. 

لزوم توجه به بازارهای صادرات منطقه
نمایشگاهی  امور  مسؤول  مورعی  محمدهادی 
درباره  تی پی کو،  تأمین  سرمایه گذاری  شرکت 
فعالیت های شرکت شرکت داروسازی داروپخش به 
دارویی  هولدینگ  »مجموعه  گفت:  صنعت درمان 
زنجیره  از شرکت های  مدیریت 30 شرکت  تأمین، 
با  مجموعه ای  شصت  تا:  به  )معروف  تأمین دارو 
حدود 120 شرکت که زیرمجموعه سازمان تأمین 
اجتماعی است( را به عهده دارد. شرکت مهندسی 
تحقیقاتی توفیق دارو و شرکت دارویی آترا، دو شرکت 
تخصصی ما در حوزه تحقیق و توسعه هستند. این 
دو شرکت عالوه بر تحقیق و توسعه در حوزه دارو، 
شرکت  هم چنین  می کنند.  تولید  نیز  مواداولیه 
فعالیت  مواداولیه  زمینه  در  نیز  فراگسترتأمین 
غیردارویی  مواداولیه  تولید  به  بیشتر  و  می کند 
می پردازد. 6 شرکت دیگر در حوزه تولید مواداولیه 
مواداولیه  تولید  شرکت های  از  می توان  که  داریم 
داروپخش )تماد( )بزرگ ترین  شرکت تولید مواداولیه 
شیرین دارو،  ایران،  آنتی بیوتیک سازی  کشور(  در 
رهاوردتأمین و ژالتین کپسول )در زمینه تولید پوکه 
کپسول با جدیدترین استانداردها فعالیت می کند 
و به تازگی موفق به تولید دستگاه تولید پوکه کپسول 

شده است(، نام برد.« 
نهایی  فراورده  تولید  شرکت   10 زنجیره تأمین، 
شرکت ها  »این  دارد:  نیز   )Finished product(
بیشتر برندهای کاماًل شناخته شده ای هستند که 
آن ها  با  و  می کنند  مصرف  را  محصوالتشان  مردم 
به  می توان  شرکت ها  این  از  دارند.  کامل  آشنایی 
فارابی،  اکسیر،  داروپخش،  هم چون  نام هایی 
پارس دارو، زهراوی، ابوریحان،شهید قاضی )تولید 

رازک  کاسپین تأمین،  سرمی(،  محصوالت  و  سرم 
که  زاگرس فارمد  به جز  کرد.  اشاره  زاگرس فارمد  و 
بقیه  است،  دامی  داروهای  محصوالتش،  عمده 
فعالیت،  پیشنیه  60سال  حدود  با  شرکت ها  این 
تولید  زمینه  در  که  هستند  مطرحی  شزکت های 

داروهای انسانی فعالیت دارند.«
توزیع داروپخش و شرکت پخش هجرت،  شرکت 
از شرکت های توزیع کننده دارو هستند: »شرکت 
دامی  داروهای  توزیع  شرکت  و  اکسیر  پخش 
در  دامی  داروهای  توزیع  حوزه  در  داروپخش 
شرکت  هم چنین  دارند.  فعالیت  کشور  سطح 
شرکت  دو  داروپخش،  بازرگانی  شرکت  و  اوزان 
حوزه  در  بیشتر  اوزان  شرکت  هستند.  بازرگانی 
آمالگام  تولید  و  تجهیزات پزشکی  واردات 
گسترش  شرکت  می کند.  فعالیت  دندان پزشکی 
و  واردات  حوزه  در  نیز  داروپخش  بازرگانی 
زنجیره تأمین،  انتهای  در  است.  فعال  صادرات 
شرکت سیماشیمی است که حدود دو سال پیش 
دست  به  دارو  رساندن  کارش  و  شد  راه اندازی 
مشتریان است که از طریق مدیریت داروخانه های 
بزرگ هم چون داروخانه بیمارستان میالد و دیگر 

داروخانه های بیمارستانی انجام می شود.« 
27 شرکت تابعه و 3 شرکت دیگر نیز داریم: »شرکت 
بزرگ ترین  تی پی کو،  از  پس  داروپخش  توزیع 
هولدینگ دارویی کشور است. 2 شرکت نیز داریم 
که به صورت غیرمدیریتی سهام دار آن ها هستیم: 
و مجموعه هولدینگ شفا.  دانا  داروسازی  شرکت 
عالوه براین، شرکت بیودارو نیز که در زمینه تولید 
شرکت های  از  می کند،  فعالیت  خون  پالسمای 

غیرمدیریتی ماست.« 
او در زمینه برنامه ها و اهداف صادراتی شرکت گفت: 
»به تازگی همراه با 10 شرکت فراورده نهایی خود در 
نمایشگاهی در کابل افغانستان حضور پیدا کردیم. 
این نخستین بار بود که در کابل غرفه می زدیم. البته 
زیرمجموعه  از شرکت های  یکی  که  فارابی  شرکت 
نماینده  افغانستان  در  که  است  سال   10 ماست، 
مقیم دارد، 6 شرکت افغان نیز با ما طرف قرارداد 
هستند و نمایندگی رسمی ما را به عهده دارند. در 
اربیل، کردستان و بغداد عراق نیز نمایندگانی داریم. 
درواقع این سه شهر بازار اصلی ما را تشکیل می دهد 
و تاکنون چندین بار در این شهرها نمایشگاه مشترک 

داشته ایم.«
او با بیان رویکرد سیاست ها و راهبردهای هیأت 

نمایشگاه
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مدیره جدید شرکت که دو سال پیش مستقر شده 
آن  اصلی  اهداف  از  را  صادرات  به  توجه  است، 
پتانسیل  و  بازار  اشباع  به  توجه  »با  کرد:  عنوان 
بسیار باالی صنعت دارو، برآنیم که بخش عمده 
بازارهای صادرات در منطقه قرار  تمرکزمان را بر 
دهیم. برای شروع از حضورمان در نمایشگاه های 
مختلف، برای برقراری ارتباط با تجار و صنعتگران 
خارج از کشور استفاده می کنیم. شرکت مشترک 
ایجاد  برای  کشور  از  خارج  نمایشگاه های  در 
برنامه  های  دیگر  از  صادرات  و  واردات  مشارکت، 
نمایشگاه های  در  امسال  نمونه  برای  ماست. 
حضور  تانزانیا  و  آذربایجان  عمان،  گرجستان، 
در  را  خود  دفاتر  هم چنین  داشت.  خواهیم 
اتریش،  عمان،  هم چون  مختلف  کشورهای 

قزاقستان و آذربایجان راه اندازی می کنیم. «
این شرکت سال گذشته از 15 قلم دارو رونمایی کرد. 
امسال نیز 30 داروی جدید در زمینه فناوری های 

نوین رونمایی خواهد شد. 
و  گسترده تر  سطحی  در  امسال  نمایشگاه 
منظم تر نسبت به دوره پیش برگزار شد: » ایجاد 
گسترده  تعداد  این  حضور  برای  هماهنگی ها 
نبوده  ساده ای  کار  داخلی،  و  خارجی  شرکت 
و  کشور  قابلیت  به  توجه  با  امیدوارم  است. 
سندیکا  رییس  کبریایی زاده  آقای  که  همان طور 
تأمین  سازمان  هیأت مدیره  رییس  هم چنین  و 
این  آینده،  اجتماعی وعده دادند، در سال های 
صنایع دارویی  نمایشگاه  قالب  در  را  نمایشگاه 

ایران )CPHI( داشته باشیم.« 

تولید دستگاه های خشک کن 
است.  مستقر  بمبئی  در  پانچال  شرکت 
کیلومتری   40 در  آن  تولید  سایت  و  آزمایشگاه 
بمبئی قرار دارد و بیشتر در زمینه گرانوالسیون، 
 )coating( پوششی  و  خشک کن  دستگاه های 
مدیر  پانچال  هرن  به گفته  می کند.  فعالیت 
زمان  تا  فرموالسیون  از  شرکت  این  شرکت، 
می دهد.  خدمات  داروسازان  به  تولید، 
متخصصان  با  ارتباط  به  توجه  با  هم چنین 
انتقال  زمینه  در  خود  دانش  می تواند  مختلف، 
دهد.  قرار  داروسازان  اختیار  در  نیز  را  فناوری 
به  خود  سفر  دومین  از  خوشحالی  ابراز  با  او 
ایران  با  بتواند  که  کرد  امیدواری  ابراز  ایران، 

باشد.  داشته  بیشتری  همکاری های 

موردنیـــاز  موادخــــام  و  موادشیمیـــایــی 
صنایع دارویی 

از  یکی   )Transmare( ترانسمر  بلژیکی  شرکت 
شرکت های حاضر در این نمایشگاه بود. این شرکت، 
بیشتر  که  است  توزیع کننده  شرکت های  از  یکی 
موادخام  و  موادشیمیایی  فراهم کردن  زمینه  در 

موردنیاز صنایع دارویی فعالیت می کند. 
این  شرکت،  اجرایی  مدیر  ون اند  پاتریک  به گفته 
کیفیت  با  موادشیمیایی  تأمین کننده  شرکت 
)ایران،  آسیا  منطقه  بازارهای  برای  خوب 
عربستان سعودی(، آفریقا و آمریکای التین است. 
بازار  برای  را  مختلف  محصول   10-15 هم چنین 
تحت تأثیر  »به شدت  می کند:  بسته بندی  ایران 
توان تولیدکنندگان دارویی و هم چنین ماشین آالت 
دارویی ایران قرار گرفتم. تولیدکنندگان ایرانی بسیار 
مجرب هستند و با طیف گسترده ای از محصوالت در 
این نمایشگاه حضور دارند.  امسال شرکت کنندگان 
زیادی از سراسر آسیا و اروپای جنوبی در این رویداد 

حضور دارند و بسیار به آن خوش بین هستم.«

ساخت اتاق های تمیز 
دفتر شرکت اچ ام )HM( در سوئیس قرار دارد اما 
این  می شود.  تولید  چین  در  آن  محصوالت  همه 
و  دارویی  مختلف  پروژه های  و  محصوالت  شرکت 
ماشین آالت دارویی را تولید می کند. به گفته احسان 
افشار نماینده انحصاری شرکت در ایران، یکی از 
شرکت  این  توسط  تاکنون  که  پروژه هایی  بهترین 
انجام شده، ساخت اتاق تمیز با تمام تجهیزات برای 
شرکت زاگرس فارمد بوده است: »این اتاق با خط 
تولید مایع و در فضایی به وسعت 2000 متر ساخته 
ساخت  شرکت،  این  فعالیت  اصلی  زمینه  شد.« 
پانل  تولیدکننده  و هم چنین  است  تمیز  اتاق های 

اچ پی )HP( است. 

پی 320دی   مدل  قرص  پرس  دستگاه 
ونتیکس 

پیشینه  17سال  با   )Kichsa( کیچسا  شرکت 
داروسازی  ماشین آالت  انواع  واردکننده  فعالیت، 
به گفته  است.  کره جنوبی  و  آلمان  کشورهای  از 
انواع  شرکت  این  شرکت،  مدیرفروش  جهانی  ژاله 
ساخت  کپسول پرکن  و  قرص  پرس  دستگاه های 
شرکت سجونگ )Sejong( کره جنوبی را در غرفه 
به نمایش گذاشته بود. دستگاه پرس قرص  خود 

مدل پی 320دی  ونتیکس )P320D Vantix( برای 
پرکردن انواع پودر و گرانول مناسب است. هم چنین 

دقت زیاد و عملکرد آسانی دارد. 

ارایه راهکارهای جهانی برای آزمایشگاه  های 
داروسازی

شرکت فرانسوی بوکارد )Boccard( در سال 1980 
راه اندازی شده است و بیشتر در حوزه های فناوری 
بهداشتی  و  آرایشی  صنایع داروسازی،  زیستی، 
فعالیت می کند. این شرکت 3500 کارمند در سراسر 
نمایندگی های  و  شعبات  هم چنین  دارد.  جهان 
به گفته  هستند.  مستقر  مختلف  کشور   35 در  آن 
بازاریابی  و  مدیرفروش  شارالز،  پرریالت  سوفی 
شرکت  این  شرکت،  پزشکی  مراقبت های  بخش 
بیشتر در زمینه طراحی و ارایه راهکارهای جهانی 
فناوری زیستی  و  داروسازی  آزمایشگاه  های  برای 
کرم  و  ژل  نیمه مایع،  و  مایع  فوم های  مایعات،  که 
تولید می کنند، فعالیت دارد. او با ابراز خوشحالی از 
حضور در ایران گفت: »فرانسه پیش از این در زمینه 
پردازش فراورده های غذایی، همکاری هایی با ایران 
داشته است اما این نخستین حضورمان در زمینه 
نمایشگاهی ست.  چنین  در  پزشکی  مراقبت های 
امیدوارم این حضور، آغاز ارتباطات بلندمدت ما با 

این کشور باشد.«

دستگاه خشک کن انجمادی
شرکت توفلون )Tofflon( چین یکی از شرکت های 
شرکت  این  بود.  ایران فارما  نمایشگاه  در  حاضر 
دستگاه  هم چون  دارویی  تجهیزات  تولیدکننده 
خشک کن انجمادی )فریزدرایر(، دستگاه پرکردن 
خط ویال و خط آمپول است. توفلون 5 کارخانه و 
8 شرکت وابسته در چین، هند و آمریکا دارد. تمام 
این کارخانه ها به تجهیزات تولید پیشرفته، مجهز 
شده اند. هم چنین برای اطمینان از حضور محلی 
و  ژاپن  در  را  مشترکی  سرمایه گذاری های  خود، 

آمریکا انجام داده است.
بخش  مدیرفروش  سون  جس  به گفته 
تاکنون  شرکت  این  شرکت،  تجارت بین الملل 
کشورهای  در  بسیاری  مشترک  کسب وکارهای 
جنوبی  آمریکای  و  آفریقا  اسپا،  آلمان،  آمریکا، 
داشته است: »این نخستین سفر من به ایران است، 
امیدوارم بتوانیم اطالعات خوبی از بازارداخلی ایران 

به دست آوریم و در این کشور نیز موفق باشیم.«           

نمایشگاه
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از  علوم اعصاب  دکترای  طهماسیان  مسعود  دکتر 
آلمان و دبیر اجرایی کنگره درباره محورهای اصلی 
برگزاری آن گفت: »تصویربرداری مغز، نقشه برداری 
و  ای جی  پت اسکن،   ،)MRI( ام آرآی  مغز، 
را  دوره  این  اصلی  محورهای  نوری  تصویربرداری 
نورولوژی،  متخصصان  هم چنین  می داد.  تشکیل 
نوروپاتولوژی،  روان پزشکی،  اعصاب،  جراحی 
علوم  اعصاب،  علوم  دانشمندان  توان بخشی، 
علوم  پزشکی،  مهندسان  روان شناسان،  شناختی، 
برق و رایانه، فیزیکدان ها و کارشناسان تصویربرداری 

پزشکی مخاطبان اصلی این کنگره بودند. «
نوآوری  با چهلمین سالگرد  امسال هم زمان  کنگره 
اف دی جی پت اسکن)FDG-PET scan( به عنوان 
توسط  مغز  عملکرد  تصویربرداری  روش  نخستین 
بود  پنسیلوانیا  دانشگاه  از  علوی  عباس  پروفسور 
علوم  دانشمندان  برجسته ترین  از  زیادی  تعداد  و 

لندن،  آکسفورد،  دانشگاه های  از  جهان  اعصاب 
آلتو،  آرهوس،  کوپنهاگ،  کالیفرنیا،  پنسیلوانیا، 
دانمارک جنوبی، ژنو، آمستردام و برلین در آن حضور 
پزشکی  در  اخالق  پنل  برپایی  هم چنین  داشتند. 
مراکز  کنسرسیوم  و  ایران  یونسکو  رییس  حضور  با 
تحقیقاتی علوم اعصاب و علوم شناختی سراسر کشور 
از برنامه های جانبی این رویداد بود. تصویربرداری و 
نقشه برداری مغز، حوزه جدیدی در کشور است: »در 
مختلف،  کنگره های  و  برنامه ها  برگزاری  با  تالشیم 
این بخش را بیشتر معرفی کنیم و ارتباط مؤثرتری را با 
دانشجویان و استادان برقرار کنیم. دعوت از استادان 
است.  دانشجویان  تشویق  برای  عاملی  خارجی، 
دانشجویان می توانند با این استادان ارتباط برقرار 

کنند و پروژه های مشترکی را با هم انجام دهند.«
با توجه به نوپا بودن این رشته، موانع و کمبودها در 
این بخش زیاد است و به سرمایه گذاری زیادی نیاز 

دارد: »بخش تصویربرداری و نقشه برداری مغز یکی از 
مهم ترین بسترهای سرمایه گذاری است. امیدوارم با 
سرمایه گذاری بیشتر و خرید دستگاه های موردنیاز، 

بتوانیم این دانش را در کشور گسترش دهیم.«

کیت ای سی دی و کیت ترودات
شرکت پارس ایزوتوپ تولیدکننده 40 نوع رادیودارو 
درمان  و  تشخیص  برای  رادیوداروها  از  است. 
به گفته  می شود.  استفاده  مختلف  بیماری های 
کیت  از  شرکت،  فروش  کارشناس  فرج بخش  فرزاد 
و  تروما  مغزی،  پرفیوژن  تشخیص  در  ای سی دی 
ترودات  کیت  می شود.  استفاده  مغزی  ضربه های 
کشورهای  و  ایران  بازار  در  که  است  سال   4 حدود 
خاورمیانه ارایه می شود و در تشخیص پارکینسون در 

مراحل اولیه بیماری کاربرد دارد. 
150 مرکز پزشکی هسته ای کشور از داروهای این 

بخش تصویربرداری و نقشه برداری مغز
 یکی از مهم ترین بسترهای سرمایه گذاری است

در سومین کنگره بین المللی مغز ایران مطرح شد

نقشه برداری مغز دانشی میان رشته ای است که با استفاده از فناوری های پیشرفته به مطالعه دستگاه اعصاب، مغز و فعالیت آن می پردازد و کاربردهای 
درمانی فراوانی دارد. سومین کنگره بین المللی مغز ایران، با حضور متخصصان و دانشمندان علوم اعصاب، 27 تا 29 شهریور 95 در سالن همایش های 

ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد. 

کنگره



دستاورد

7879  /www.sanatdarman.ir

به  داروها  این  استفاده می کنند، هم چنین  شرکت 
صادرات  پاکستان  و  مصر  لبنان،  هند،  کشورهای 

می شوند. 

دستگاه سی تی اسکن 
زمینه  در  بیشتر  پیشرفته  تجهیزات پزشکی  شرکت 
واردات دستگاه های ام آرآی )MRI(، سی تی اسکن، 
پزشکی هسته ای، سونوگرافی و رادیوگرافی فعالیت 

می کند. 
به گفته نوید جهانی کارشناس بخش پزشکی هسته ای 
بدن  در  رزونانس  براساس  ام آرآی  دستگاه  شرکت، 
تصویربرداری می کند و سلول های بدن با قرارگرفتن 
در برابر یک میدان مغناطیسی شدید، در یک راستا 
تابیده  آن ها  به   )RF( آراف  موج  و  می گیرند  قرار 
از  برگشتی  سیگنال  دریافت  زمان  مدت  می شود. 
این  بر  که  است  متفاوت  بدن  مختلف  بافت های 
اساس می توان نوع بافت را تشخیص داد، هم چنین 
با استفاده از آن می توان نقشه کامل مغز را به صورت 

مقطع نگاری شده، دید. 
پرتوایکس  مولد  یک  از  سی تی اسکن  دستگاه  در 
استفاده می شود. پرتوایکس به بدن تابانده می شود 
و توسط یک آشکارساز دریافت می شود. پرتوایکس 
عبوری از بدن، در قسمت های مختلف با شدت های 
متفاوتی تضعیف می شود. برای نمونه این تضعیف 
نرم  بافت  در  و  بیشتر  استخوانی  قسمت های  در 
تضعیف  مختلف  شدت های  براساس  است.  کم تر 
مقطعی  تصویر  دارد،  بدن  دور  به  که  چرخشی  و 
می دهد که در بررسی های آناتومیک کاربرد فراوان 

دارد. 
بیمار  به  رادیواکتیو  داروی  هسته ای،  پزشکی  در 
با  دستگاه  دتکتورهای  سپس  می شود،  تزریق 
دریافت پرتو تابیده شده به بدن، نقشه ای از بیمار 
می دهند. در قسمت هایی که توده یا غده سرطانی 
وجود دارد، ماده رادیواکتیو به میزان بیشتری جذب  
احتمال  ترتیب،  به این  می شوند.  دیده  پررنگ تر  و 
داده  تشخیص  مختلف  بافت های  در  تومور  وجود 

می شود. 

سرور ذخیره اطالعات اپن ای 
پردیس  ابری  داده رایانش  شرکت  اصلی  فعالیت 
رایانش  خدمات  ارایه  و  فناوری اطالعات  حوزه  در 
ابری )Cloud computing( است. به گفته علیرضا 
مراکز  و  دانشگاه ها  شرکت،  مدیرعامل  غفاری 
ذخیره  را  بسیاری  داده های  تحقیقاتی پزشکی، 
می کنند، این شرکت زیرساخت هایی را برای ذخیره 
اطالعات مجموعه های درمانی آماده کرده است تا 
پزشکان، محققان و دانشمندان بتوانند در هر زمان 
و مکانی، به نتیجه آزمایش های تحقیقاتی و درمانی 

دسترسی داشته باشند. 
بدون   ، )Open-E( ُاپن ای  اطالعات  ذخیره  سرور 
نیاز به پرداخت هزینه اضافی، ضریب از دست رفتن 
اطالعات را کاهش می دهد. این محصول مجهز به 
نصب و راهبری کنسول آسان به همراه امنیت باال و 
قابلیت  است. هم چنین  سطوح مختلف دسترسی 

مدیریت و پشتیبانی یوپی اس )UPS ( را دارد. 

پژوهشکده علوم شناختی
مختلف  زمینه های  در  علوم شناختی  پژوهشکده 
هم چون بررسی عملکرد مغز پریمات ها )نخستی ها(، 
فعالیت  چهره ها  تشخیص  و  بینایی  توجه  کنترل 
در  مختلف  چهره های  افتراق  چگونگی  می کند. 
مدل های  ایجاد  هم چنین  نخستی ها،  و  میمون ها 
حیوانی برای مطالعات مشابه در انسان ها، از دیگر 

فعالیت های آن به شمار می آید. 
محققان  از  یکی  اسحاقی  عبدالمعین  به گفته 
الکترود  گذاشتن  با  می توان  به راحتی  پژوهشکده، 
داخل مغز نخستی ها، سیگنال های الکترونیکی را 
هنگام انجام اعمال مختلف در میمون ها ثبت کرد، 
به این ترتیب مناطق مختلف مغز که به این عملکردها 
مرتبط هستند، شناخته می شوند. انجام مطالعات در 
میمون ها، هزینه باالیی دارد. در سال های گذشته، 
صندوق حمایت از پژوهشگران و هم چنین مدیریت 
خوبی  پشتیبانی  بنیادی،  دانش های  پژوهشگاه 
این مطالعات داشته اند و پیش بینی می شود در  از 

سال های آینده، نتایج درخشانی ارایه شود.                         

حاضران در نمایشگاه
پارس ایزوتوپ، تجهیزات پزشکی پیشرفته، داده رایانش ابری پردیس، پژوهشکده علوم شناختی، بنیاد 

عطار، دانشگاه های علوم پزشکی تهران، نیشابور، یزد، شیراز، کرمانشاه و مؤسسه آی پی ام 
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متخصصان  برجسته ترین  سه روزه  رویداد  این  در 
زنان وزایمان داخلی و خارجی، در 4 سالن اصلی از 
ارایه سخنرانی پرداختند. هم چنین  به  تا 17.5   8
برگزاری سمپوزیوم ها، پانل ها و کارگاه های آموزشی 
مادرزادی،  ناهنجاری های  تشخیص  موضوعات  با 
درمان  لیزر،  کاربرد  قلب جنین،  اکوکاردیوگرافی 
خونریزی غیرطبیعی رحم، و احیای مادران از دیگر 

برنامه های این کنگره بود. 

خانواده و جامعه سالم درگرو داشتن مادران 
سالم

فلوشیپ  زنان وزایمان،  متخصص  آل یاسین  اشرف 
زنان  بین المللی  کنگره  پانزدهمین  رییس  و  نازایی 
به  کنگره  این  برگزاری  اصلی  محورهای  درباره 
مادران،  مرگ و میر  »کاهش  گفت:  صنعت درمان 

ناباروری،  مادر(،  و  جنین  )سالمت  پریناتالوژی 
یوروگاینوکولوژی،  هیستروسکوپی،  انکولوژی، 
کولپوسکوپی،  پاتولوژی،  زنان،  الپاراسکوپی 
سرویکس زنان، ترویج زایمان طبیعی، لیزردرمانی و 

مامایی، محورهای اصلی این کنگره بود.«
و  فناوری ها  تمام  تقریبًا  کنگره،  رییس  باور  به 
دستاوردهای جدید حوزه سالمت زنان در کشور ما 
نیز وجود دارد اما ممکن است کمی دسترسی به این 
فناوری ها و وسایل برای ما سخت تر باشد: »دسترسی 
به وسایل، همه جا حرف اول را می زند. خوشبختانه 
این  در  خوبی  اقدامات  بهداشت  وزارت  مسؤوالن 
داریم  انتظار  نیز  بیمه ها  از  داده اند.  انجام  زمینه 
غربالگری  و  لقاح مصنوعی  برای  را  الزم  تسهیالت 
زنان فراهم آورند تا با داشتن مادرانی سالم، خانواده و 

جامعه ای سالم داشته باشیم.«

بیمه ها تسهیالت الزم برای 
لقاح مصنوعی و غربالگری زنان را فراهم آورند

در پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران مطرح شد

پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران، از سوی گروه زنان و مامایی دانشگاه علوم پزشکی 
تهران و انجمن متخصصان زنان و مامایی ایران، 13 تا 16 مهر 95 در مرکز همایش های بین المللی رازی 
تهران برگزار شد. در این کنگره جراحان و متخصصان زنان از داخل و خارج از کشور حضور داشتند و در 

زمینه تازه های زنان و زایمان به بحث و گفت وگو پرداختند. 
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برای  انجام شده  اقدامات  بیان  با  کنگره  رییس 
ترویج زایمان طبیعی گفت: »دولت در برنامه تحول 
نظام سالمت، زایمان طبیعی را رایگان کرده است. 
امیدوارم در آینده نزدیک بتوانیم در زمینه سالمت 
مادران هم آی سی یوهای مادران را راه اندازی کنیم. « 
ضروری  مادران  سالمت  قلب  درمانگاه های  ایجاد 
است: »در تمام استان ها، 16 درصد مرگ ومیر مادران 
به دلیل بیماری های قلبی است که در آن ها ناشناخته 
با ایجاد  آینده،  می ماند. امیدوارم در یکی دو سال 
درمانگاه های قلب مادران، بر بخشی از این مشکالت 

غلبه کنیم. «

تریپل سولفاناژو 
محصوالت  انواع  ارایه کننده  ایران ناژو  شرکت 
ضدعفونی کننده  و  پوست  اعصاب،  گوارشی، 
)آنتی هموروئید  شیاف   انواع  شرکت  این  است. 
سینه،  شقاق  کرم  واژینال،  کرم  دیکلوفناک(،  و 
محصوالت ضدعفونت )کلوتریمازول، تریپل سولفا، 
کلیندامایسین 2درصد، مترونیدازول 500 میلی گرم 
و کلیندامایسین 100 میلی گرم( و کرم های ترکیبی 

کورتون و ضدقارچ زا به نمایش گذاشته بود. 
شرکت،  علمی  نماینده  یادگارفر  زهرا  به گفته 
تریپل سولفاناژو در درمان واژینوز باکتریایی استفاده 
می شود. هم چنین به پیشگیری از عفونت باکتریایی 
پس از جراحی های واژینال و سرویکال کمک می کند. 
شیاف آنتی هموروئید در رفع عالیم هموروئید، شقاق 
اگزمای  التهاب مقعد کاربرد دارد و هم چنین در  و 
حاد یا مزمن مقعد استفاده می شود. این محصول 
ساب استات  آلومینیوم  لیدوکائین،  زینک اکسید، 
دارد.  خود  ترکیب  در  را  هیدروکورتیزون استات  و 
زینک اکسید خاصیت خشک کننده و ضدمیکروبی 
مالیم دارد. آلومینوم استات نیز با جذب آب از بافت 
تسکین  و  هموروئید  شدن  کوچک  سبب  متورم، 

سوزش، خارش و تحریک می شود. 

دستگاه لیزر نمسیس 
واردکننده  گروپ(،  )پارس  پارس  یگانه طب  شرکت 
انواع محصوالت الغری، زیبایی و جوان سازی پوست 
نمایندگی  شرکت  این  است.  لیزر  دستگاه های  و 
انحصاری شرکت نمسیس )Nemesis( کره جنوبی 

را در ایران به عهده دارد. 
دستگاه نمسیس مجهز به 4 هندپیس )2هندپیس 
ترکیبی  هندپیس   2 و  تخصصی  رادیوفرکانسی 

وکیوم( و رادیوفرکانسی هم زمان است. هم چنین با 
نفوذ  با عمق  رادیوفرکانسی مونوپالر  از  بهره گیری 
باال در سه الیه پوست )اپی درم، درم و هیپودرم(، 
عمل کالژن سازی، لیفتینگ و جوان سازی پوست 

را انجام می دهد. 

نرم افزار غربالگری سالمت جنین
علوم  و  زیستی  فناوری  زمینه  در  نانومهر  شرکت 
آزمایشگاهی )دستگاه ها، کیت و نرم افزار( فعالیت 
سالمت  غربالگری  نرم افزارهای  شرکت  این  دارد. 
جنین، آنتی مولرین و آلفا را در این نمایشگاه ارایه 
فروش  مدیر  رشیدی،  خلیل  به گفته  بود.  کرده 
شرکت، نرم افزار غربالگری سالمت جنین 3 تریزومی 
)13، 18 و 21(، ان تی دی )NTD( و فشار بارداری 
را تشخیض می دهد. نرم افزار آنتی مولرین، باروری 
و هم چنین احتمال کیست و سرطان تخمدان را در 
مرجع  تأییدیه  آلفا  نرم افزار  می کند.  بررسی  زنان 
سالمت و اتحادیه اروپا را دارد و به پایش و کنترل 
می پردازد.  سونوگرافی  متخصصان  و  آزمایشگاه ها 
از 1/500/000 نوزادی که ساالنه متولد می شوند، 
هستند.  ناهنجاری  انواع  دچار  مورد  30 هزار 
وزارت  و  سالمت  مرجع  همکاری  با  شرکت  این 
بهداشت، در تالش است تا با هماهنگی ، انسجام 
آزمایشگاه ها،  فعالیت های  نظام مندکردن  و  بیشتر 
این ناهنجاری ها به کمترین میزان ممکن برسند. 
آموزش  و  نصب  به روزرسانی،  رایگان،  پشتیانی 
کارگاه های  و  دوره ها  برگزاری  هم چنین  و  رایگان 
دیگر  از  مختلف،  استان های  سطح  در  آموزشی 

خدمات این شرکت است. 

دستگاه سونوگرافی فیلیپس 
شرکت  انحصاری  نماینده  سینا،  تجهیزگسترش 
دستگاه های  انواع  زمینه  در  و  است  فیلیپس 
هولتر،  مانیتور،  اکوکاردیوگرافی،  سونوگرافی، 
 ،  Eegایایجی  ،) کاردیوگراف  الکترو  ای سی جی) 
الکتروشوک   و  مانیتورینگ  فتال   ،  emg جی  ای ام 
دستگاه های  انواع  شرکت  این  دارد.  فعالیت 
سونوگرافی فیلیپس را در غرفه اش به نمایش گذاشته 
بود. به گفته تینا قدوسی، کارشناس فروش شرکت، 
دستگاه سونوگرافی فیلیپس مجهز به پروب واژینال و 
2 پروب با خاصیت پیورویو pure waveاست که برای 
انجام ان تی )NT( در بیماران خیلی چاق استفاده 
کیفیت  با   4D تصاویر  نمایش  قابلیت  و  می شود 
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بسیار باال میباشد و می تواند مشکالت جنین در ماه 
هایمختلف بارداریبه خوبینمایش دهد .

پری ناتال
و  است  شده  راه اندازی   83 سال  در  لیوار  شرکت 
 )Natural world( نمایندگی انحصاری نچرال ورلد
محصوالتی  شرکت  این  دارد.  به عهده  را  آمریکا 
و  بون پاور  پرایموز،  کلسیم،  ایزی آیرون،  هم چون 

پری ناتال را در این نمایشگاه ارایه کرده بود. 
و  منیزیم   ،)D3  ( د3  ویتامین  کلسیم،  از  بون پاور 
از  بهتر کلسیم  با جذب  و  روی تشکیل شده است 
رژیم غذایی، به پیشگیری از پوکی استخوان کمک 
می کند. هم چنین سنتز کالژن در بافت استخوانی، 
و  زخم ها  ترمیم  بدن،  سلول های  طبیعی  رشد 
جراحت  ها از دیگر ویژگی های این محصول به شمار 
می آید. ایزی آیرون به درمان کم خونی های ناشی از 
فقر آهن، قاعدگی، رژیم های الغری و گیاهخواری 
مشکالت  کمترین  عالوه براین  می کند،  کمک 
دارد.  را  آهن  جذب  میزان  بیشترین  و  گوارشی 
پری ناتال با داشتن فولیک اسید، آهن، ویتامین د و 
کلسیم در ساختار خود، از ماه سوم بارداری تا سه ماه 

پس از بارداری در زنان باردار قابل استفاده است.

رزونتیو 
با  عضالنی  آنتی دی  ایمنوگلوبین  پوراطب،  شرکت 
نام تجاری رزونتیو )rhesonativ( را در این نمایشگاه 
ارایه کرده بود. به گفته هانیه روزی کارشناس فروش 
اکتافارما  شرکت  تولید  محصول،  این  شرکت، 
 )-Rh سوییس است و در مادران با ِارهاش منفی) 
برای پیشگیری از حساسیت نسبت به فاکتور ِارهاش 
و ایجاد بیماری همولیتیک نوزادان در بارداری های 

بعدی استفاده می شود.

ژل مترونیدازول 
شرکت تولیدی بهورزان با 45 سال پیشینه فعالیت، 
لوسیون،  همودیالیز،  محلول  انواع  تولیدکننده 
کرم، پماد، ژل ها، شیاف های دارویی و فرآورده های 
هم چون  محصوالتی  شرکت  این  است.  بهداشتی 
کلیندامایسین، کلوبتازول، کلوتریمازول، مترونیدازول، 
پوویدون آیدین )دوش واژینال( و شیاف پروژسترون 
ماندانا  به گفته  بود.  کرده  ارایه  نمایشگاه  این  در  را 
پیراهن فروش نماینده علمی شرکت، ژل مترونیدازول 
دوش  دارد.  کاربرد  واژینال  عفونت های  درمان  در 
واژینال نیز برای ضدعفونی جای جراحی داخل رحم 

استفاده می شود.                                            

حاضران در نمایشگاه
ایران ناژو، نوآوری پزشکی آرتیمان، تولیددارو، گیاهان قائم دارو، لیوار، همافارمد، آرمیتاپرتو، بهداشت وکار، 
داروپخش، عبیدی، تجهیزگسترش سینا، ویتابیوتیک، ابوت، پوراطب، مرک، آریان تندرست، درسادارو، 

یگانه طب پارس )پارس گروپ(، نانومهر، تجهیزگسترش سینا، بهورزان، تجهیزات پزشکی پیشرفته
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لزوم راه اندازی دستگاه های توان بخشی به صورت 
نرم افزاری و مدیریتی در بخش های بیمارستانی

در نخستین کنگره بین المللی توان بخشی بیماری های مغز و اعصاب مطرح شد

25 تا 27 مهر 1395، جمعی از استادان داخلی و خارجی مغزواعصاب و پزشکی توان بخشی درسالن امام خمینی دانشکده پزشکی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی  گردهم آمدند و در زمینه جدیدترین دستاوردها و پیشرفت های این رشته به بحث وتبادل پرداختند. هم چنین در این 

رویداد سه روزه، نمایشگاه تجهیزات پزشکی نیز برپا بود.

بیمه ای  توان بخشی مهم، پوشش  خدمات 
مناسبی ندارند

فیزیکی  طب  متخصص  رایگانی  سیدمسعود  دکتر 
شهید  علوم پزشکی  دانشگاه  استاد  توان بخشی،  و 
ایران و  بهشتی، رییس مرکز تحقیقات توان بخشی 
دبیر بورد طب فیزیکی، درباره چگونگی تشکیل این 
کنگره به صنعت درمان گفت: »امسال این کنگره با 
مرکز  توان بخشی،  فیزیکی  طب  انجمن  همکاری 
تحقیقات علوم اعصاب شفا وابسته به بنیاد شهید و 
ایثارگران، بیمارستان خاتم االنبیا، هالل احمر  امور 
و مجموعه های مختلف دیگر به صورت اختصاصی 
مختلف  تالش های  و  هماهنگی ها  با  شد.  برگزار 
نیز  مغزواعصاب  توان بخشی  جهانی  انجمن  از 
نتوانستند  پاره ای مشکالت  به دلیل  که  دعوت شد 
قالب  را در  اما صحبت های خود  پیدا کنند  حضور 

ویدیوکنفرانس ارایه دادند. «
می کنند  ایجاد  عوارضی  اعصاب  و  مغز  ضایعات 
این ضایعات  با دارو برطرف نمی شود: »درمان  که 
کنگره  این  در  دارد.  نیاز  توان بخشی  خدمات  به 

و  فیزیوتراپیست ها  توان بخشی،  طب  متخصصان 
کارشناسان کاردرمانی، گفتاردرمانی، روان شناسی 
بالینی و پرستاری توان بخشی مطالب مفیدی را ارایه 
دادند. امیدوارم نتایج آن به خدمات توان بخشی بهتر 
و جامع تر به بیماران نیازمند منجر شود. هم چنین در 
دو کارگاه آموزشی چگونگی تزریق داروی بوتولینم 
دچار  بیماران  در  عضالت  سفتی  کاهش  برای  که 
اختالالت نورولوژیک کاربرد دارد، به همکاران پزشک 
از دارو و خدمات  با بهره گیری  تا  آموزش داده شد 
بیماران  حرکت  و  توان مندی  وضعیت  توان بخشی، 

بهبود یابد. «
به صورت  توان بخشی  دستگاه های  راه اندازی 
بیمارستانی  بخش های  در  مدیریتی  و  نرم افزاری 
مناسب  خدمات  »ما  ماست:  کنونی  مهم  اولویت 
درمانی و نیروی انسانی کافی داریم اما باید تجمیع 
و مدیریت شود تا بتوانیم خدماتی با کیفیت بهتر به 

بیماران ارایه دهیم. «
او با بیان این که هنوز دستگاه های توان بخشی به طور 
کامل در نظام بهداشت ودرمان کشور وارد نشده است 

باید  می شود  احداث  که  بیمارستانی  »یک  افزود: 
عالوه بر بخش های جراحی، آزمایشگاه، هماتولوژی 
و...، بخش توان بخشی جامع نیز داشته باشد. این 
یکی از معضالت بزرگ کشور است. هم چنین برخی 
بیمه ای  توان بخشی مهم، هنوز پوشش  از خدمات 

مناسبی ندارند. «
بخش  در  کشور  وضعیت  خواندن  مطلوب  با  او 
توان بخشی، گفت: »بخش خدمات توان بخشی در 
نورولوژیک هنوز جای کار  بیماران دچار اختالالت 
با اقدامات جدید وزارت بهداشت و  دارد. امیدوارم 
تشکیل شورای راهبردی توان بخشی، این بخش نیز 

بیشتر موردتوجه قرار بگیرد. «

درمان پوکی استخوان با آکالستا 
شرکت ساندوز، دو محصول هیالورونیک اسیدهگزان 
گذاشته  نمایش  به  خود  غرفه  در  را  آکالستا  و 
شرکت،  علمی  نماینده  بکاب  مریم  به گفته  بود. 
هیالورونیک اسید هگزان با افزایش ویسکوزیته زانو، 
دیگر  آلکاستا  می کند.  درمان  را  غضروف  التهاب 

کنگره
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به گفته مهیا علی پور نماینده علمی شرکت، لوکستا 
بازجذب سروتونین/نوراپی نفرین است  مهارکننده 
 ، )ماژور(  اساسی  افسردگی  اختالل  درمان  در  و 
)نوعی  فیبرومیالژیا  عمومی،  اضطراب  اختالل 
درد  مزمن،  عضالنی  درد  مزمن(،  درد  اختالل 
از  حاصل  درد  و  استئوآرتریت  دردهای  مفاصل، 
آسیب عصبی در بیماران دیابتی) نوروپاتی دیابتی( 
شرکت،  این  محصول  دیگر  می شود.  استفاده 
ریزاتریپتان، برای درمان سردرد حاد در بزرگساالن 
و کودکان کاربرد دارد و در انواع 10، 20، 30 و 60 

میلی گرمی موجود است. 

دستگاه نوار مغز و نوار عضله 
پیشینه  سال   15 از  بیش  با  ایران هاسکو  شرکت 
فعالیت در بخش مغزواعصاب، نمایندگی انحصاری 
و  ایتالیا   )EBNeuro( ای بی نورو  شرکت های 
 )Elcat( الکات مایندمدیا )Mind Media( هلند و 
نوار  دستگاه  شرکت  این  دارد.  به عهده  را  آلمان 
مغز و نوار عضله ای بی نورو را در این نمایشگاه ارایه 
کرده بود. به گفته عاطفه منصوری، این دستگاه ها 
اعصاب  به  مربوط  امواج  ثبت  و  نوارمغز  گرفتن  در 
مختلف(  قسمت های  و  پا  )دست،  بدن  عضالت  و 
توان بخشی  متخصصان  و  مغزواعصاب  پزشکان  به  

کمک می کنند. 

دستگاه ای ای جی 3520 
تولید  زمینه  در  نگاراندیشگان  طراحی  شرکت 
دستگاه های ای ای جی و ای ام جی فعالیت می کند 
دارد.  را  کانادا  سالمت  و   )CE(   سی ای تأییدیه  و 
دستگاه  شرکت،  مدیرفروش  بهرامی  اکبر  به گفته 
ای ای جی 3520 قابلیت ثبت 24 کاناله را دارد و کار 
با آن آسان است. هم چنین مجهز به ترالی، چاپگر، 
دستگاه ضبط ویدیو و لوازم جانبی است. دستگاه 
ای ام جی مدل 4000، زمان پردازش کم و عملکرد 
پایداری دارد. هم چنین مجهز به گزارش گیری سریع 
و کامل همراه با امضای دلخواه در 60 ثانیه است. 
عالوه براین، تنظیم کننده دستی و ترالی ارگانومیک 

دارد.                                               

استخوان ساز  داروی  نوعی  شرکت  این  محصول 
تزریقی است و در درمان پوکی استخوان کاربرد دارد. 

دیسپورت و دیفرلین 
شرکت داریان سالمت دو محصول تزریقی دیسپورت 
و دیفرلین را ارایه کرده بود. به گفته شیرین نوروزی 
نماینده علمی شرکت، دیسپورت سم بوتولونیم نوع 
آ )A( است و در دو بخش زیبایی و درمانی کاربرد 
دارد. دیفرلین با سرکوب تولید هورمون های جنسی 
در درمان نئوبالسم پروستات بدخیم، ناباروری زنان و 

پیشگیری از بلوغ زودرس استفاده می شود.

سوزن ای ام جی 
شده  راه اندازی   1385 سال  در  ساریامهر  شرکت 
الکترومیوگرافی  است و در زمینه تولید سوزن های 
انواع سوزن ای ام جی  این شرکت  فعالیت می کند. 
)EMG(، پد و دیسک الکترود ای ای جی )EEG(، ژل 
پاک کننده ای ای جی و پد فیزیوتراپی را در غرفه خود 
به نمایش گذاشته بود. به گفته بیتا رسولی مدیرفروش 
شرکت، سوزن ای ام جی، در 6 اندازه مختلف موجود 

است و در الکترومیوگرافی استفاده می شود. 

زئومین 
این  در  زئومین  داروی  با  خسرومدیساطب،  شرکت 
کریمایی  مریم  به گفته  داشت.  حضور  نمایشگاه 
نماینده علمی شرکت، این محصول سم بوتولونیم 
نوع آ )A(  است و تأییدیه اف دی ای )FDA( را دارد. 
باید  که  مشابه  محصوالت  دیگر  برخالف  هم چنین 
حتمًا در یخچال نگهداری شوند، تا 4 سال در دمای 
هیچ  این،  بر  عالوه  است.  قابل نگهداری  محیط 
به  تزریق  ندارد و هنگام  باکتریایی اضافی  پروتئین 
به  نسبت  بدن  خنثی کننده  آنتی بادی های  بیمار، 

آن، بسیار پایین است. 

داروی ضدمیگرن ریزاتریپتان 
شرکت داروسازی عبیدی دولوکسیتین )با نام تجاری 
نمایش  به  خود  غرفه  در  را  ریزاتریپتان  و  لوکستا( 

گذاشته بود. 

حاضران در نمایشگاه
ساندوز، داریان سالمت، ساریامهر، عبیدی، تجهیزات پزشکی ایران ماسکو، طراحی نگار اندیشگان 
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نقش مهم مراقبت های پرستاری در بخش مراقبت های ویژه کودکان
نخستین سمینار مراقبت های ویژه کودکان برگزار شد

نخستین سمینار مراقبت های ویژه کودکان، 27 و 28 مهر 1395 در بیمارستان مرکز طبی کودکان برگزار شد. در این رویداد دو روزه، متخصصان 
کودکان حضور داشتند و به ارایه سخنرانی و تبادل نظر در این زمینه پرداختند. هرچند تعداد شرکت های حاضر در نمایشگاه جانبی، زیاد نبود اما همه 

از شرکت های مطرح و سرشناس بودند که خدمات و محصوالت خود را معرفی کردند.

عفونت های غیرقابل پیش بینی و ناخواسته، 
ویژه  مراقبت های  بخش  از مشکالت  یکی 

است
دکتر مسعود محمدپور فلوشیپ مراقبت ویژه کودکان 
بیمارستان مرکز طبی کودکان و دبیر علمی سمینار با 
بیان این که یکی از رسالت های متخصصان کودکان، 
از  اصلی  هدف  است  کودکان  مرگ ومیر  کاهش 
برگزاری این رویداد را ارتقای سالمت کودکان عنوان 
کرد: »وقتی کودکان بیمار می شوند برای درمان به 
همکاران ما مراجعه می کنند که به آن درمان سرپایی 
می گویند اما گاهی این درمان ها کافی نیست و بیمار 
باید بستری شود. بدترین نوع بیماران هم بیماران 
ارایه  هستند.  ویژه  مراقبت های  بخش  در  بستری 
خدمات مناسب به این بیماران، در کاهش مرگ ومیر 

آن ها نقش مؤثری دارد. «
او وجود عفونت های غیرقابل پیش بینی و ناخواسته 
را از مشکالت بخش مراقبت های ویژه عنوان کرد: 

قرار  مصنوعی  تنفس  دستگاه  روی  کودک  »وقتی 
است  ممکن  دستکاری ها،  برخی  اثر  در  می گیرد، 
مراقبت های  ارایه  با  می توان  شود.  عوارضی  دچار 
پرستاری بهتر، این عوارض را به کمترین میزان رساند 
و سالمت از دست رفته کودکان را به آن ها بازگرداند. «

در این رویداد دو روزه دو کارگاه آموزشی با موضوعات 
تهویه مکانیکی و اکوکاردیوگرافی بر بالین بیمار برگزار 
شد و پزشکان متخصص کودکان، نکات الزم در این 

زمینه را آموختند.
تازه ای  دانش  کودکان،  ویژه  مراقبت های  دانش 
و دستاوردهایی هم چون  فناوری ها  »امروزه  است: 
که  دستگاه هایی  و  مصنوعی  تنفس  دستگاه های 
می توانیم با استفاده از آن ها به صورت غیرتهاجمی، 
سونوگرافی  برونکوسکوپی،  ببینیم،  را  بیمار  درون 
مطرح  جهان  سطح  در  اکوکاردیوگرافی  و  پیشرفته 
هستند و خوشبختانه مشکل خاصی برای ورود این 

فناوری های جدید به کشور وجود ندارد. «

ونتیالتور مدل سرواوایر 
انحصاری  نمایندگی  آزمایشگاهی  فناوری  شرکت 
سونوگرافی،  )آنژیوگرافی،  زیمنس  شرکت های 
)تجهیزات  اولمپوس  ماموگرافی(،  و  رادیولوژی 
اتاق های  بیمارستانی،  گتینگه)استریل  اسکوپی(، 
پیش ساخته،  دیوارهای  ستون،  چراغ،  عمل، 
و  عمل(  اتاق  )مصرفی های  مدترونیک  ونتیالتور(، 
الکتا )شتاب دهنده خطی( را در ایران به عهده دارد. 
این شرکت محصوالتی هم چون ونتیالتور نوزادان و 

بالدگاز را در این نمایشگاه ارایه کرده بود. 
شرکت،  فروش  کارشناس  خزائنی  کیوان  به گفته 
ونتیالتوری   ،)Servo-air( ونتیالتور مدل سرواوایر 
توربینی است که از حدود هشت ماه پیش رونمایی 
شده است. این محصول در بخش های ان آی سی یو 
 )ICU( و آی سی یو )PICU( پی آی سی یو ،)NICU(
کاربرد دارد و برای کودکان، نوزادان و بزرگساالن قابل 

استفاده است. 

سمینار
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دستگاه بیلی روبین چک 
شرکت  نمایندگی  سینا،  تجهیزگسترش  شرکت 
شرکت  این  دارد.  به عهده  ایران  در  را  فیلیپس 
نمایشگرهای  انواع  هم چون  مختلفی  محصوالت 
عالیم حیاتی نوزادان، هولترمانیتورینگ، تله متری، 
اکوکاردیوگرافی  دستگاه  بیلی روبین چک،  دستگاه 
سه بعدی، اکووسونوپرتابل و نرم افزارهای ویژه بخش 

نوزادان را در غرفه خود به نمایش گذاشته بود. 
شرکت،  فروش  کارشناس  کریمیان  یاسمن  به گفته 
 )FDA             ( دستگاه بیلی روبین چک، تأییدیه اف دی ای
را دارد. این دستگاه پیش از انجام هرگونه آزمایش، 
را  آن  دقت  افزایش  که  می کند  کالیبره  را  خودش 
به دنبال دارد. در دستگاه های دیگر تنها چندنمونه 
اولیه با دقت اندازه گیری می شوند و به تدریج کیفیت 

نتایج پایین می آید. 
دیجی تراک         مدل  هولترمانیتورینگ  دستگاه 
)Digitrak(، وزن کمی دارد. این دستگاه با استفاده 
قلبی  بی نظمی های   ،)Zymed( زیمد  الگوریتم  از 
را تشخیص می دهد و ذخیره می کند. هم چنین در 
رایانه  به  از دستگاه  را  ثانیه، اطالعات  از 90  کمتر 

انتقال می دهد. 

فربینی و کلشیک
انحصاری  نمایندگی  درمان یاب دارو،  هولدینگ 
در  را   )Fresenius KABI( فرزنیوس کابی  شرکت 
ایران به عهده دارد. این شرکت دو محصول فربینی 

)Frebini( و کلشیک )Calshake( را در غرفه خود به 
نمایش گذاشته بود. به گفته محبوبه راهی مدیرفروش 
که  آی سی یو  بخش  در  بستری  کودکان  شرکت، 
تغذیه ای  به پشتیبانی های  ندارند،  توانایی خوردن 
نیازمندند. محصول فربینی از روغن ماهی و پروتئین 
شیر تشکیل شده است و در کودکان بستری در بخش 

مراقبت ویژه استفاده می شود.
کالری  تأمین کننده  و  تغذیه ای  مکمل  کلشیک، 
است. این محصول در 4 طعم )وانیل، شکالت، موز 
و توت فرنگی( دردسترس است که پذیرش کودکان 

را باال می برد. 

مدل  نوزاد  پیشرفته  ونتیالتور  دستگاه 
اس ال ای4000 

شرکت شالچیالر محصوالتی هم چون انواع ونتیالتور، 
دستگاه پالس اکسی متر، پروب اکسی ماکس نلکور و 
دستگاه پمپ اینفیوژن را در در این نمایشگاه ارایه 

کرده بود. 
دستگاه ونتیالتور پیشرفته نوزاد مدل اس ال ای4000 
)SLE4000( ، مجهز به مدهای تنفسی، فشاری، 
نمایشگر  صفحه  و   )HFO( اچ اف او  حجمی، 
انواع  رسم  قابلیت  هم چنین  است.  لمسی  تمام 
موج  سه  هم زمان  نمایش  و  تنفسی  نمودارهای 
دستگاه  این  ویژگی های  دیگر  از  دارد.  را  تنفسی 
و  اکسیژن  خودکار  کالیبراسیون  به  می توان 

کاربری آسان اشاره کرد.                                    

حاضران در نمایشگاه
فناوری آزمایشگاهی، شالچیالر، تجهیز گسترش سینا

سمینار
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نخستین سامانه ملی ثبت بیماری های 
روماتولوژی در کشور راه اندازی می شود

دهمین کنگره سالیانه و دومین کنگره بین المللی انجمن روماتولوژی ایران برگزار شد

روماتیسم از ریشه یونانی روما به معنی »جریان یافتن« گرفته شده است. یونانیان قدیم فکر می کردند ماده ای  در مغز ساخته شده، به مفاصل سرازیر می شود 
که تورم و درد مفاصل را ایجاد می کند، بنابراین به بیماری هایی که با مفاصل سرووکار داشتند، روماتیسم می گفتند. بیش از صد نوع بیماری روماتیسمی وجود 

دارد که آرتروز شایع ترین آن هاست. باتوجه به شیوع باالی این بیماری ها در کشور، توجه ویژه به این بخش ضروری است. 

دهمین کنگره سالیانه و دومین کنگره بین المللی 
در   95 مهر   30 تا   28 ایران،  روماتولوژی  انجمن 
ساختمان آرشیو اسناد ملی ایران برگزار شد. استادان 
و  داشتند  حضور  کنگره  این  در  خارجی  و  داخلی 
درمان  و  تشخیص  روش های  تازه  ترین  زمینه  در 

بیماری های روماتیسمی به گفت وگو پرداختند. 
هیچ بیمار روماتولوژی برای درمان به خارج از کشور 

فرستاده نمی شود
علمی  انجمن  رییس  جمشیدی  احمدرضا  دکتر 
روماتولوژی ایران و رییس کنگره، همدلی، تبادل نظر 
اهداف  از  را  روماتولوژی  دانش  به  کمک  و  علمی 
اصلی برگزاری این کنگره عنوان کرد: »تاکنون در 
روماتولوژی  بیماری های  درمان  و  تشخیص  زمینه 
پیشرفت های قابل توجهی داشته ایم. ایران در سال 
2014 با تعداد 55 مقاله علمی رتبه 30 دنیا و رتبه 

چهارم خاورمیانه را به خود اختصاص داده است.«

سمپوزیوم هایی با موضوعات بیماری های تخصصی 
و  آموزشی  کارگاه های  رشته ای،  بین  و  روماتولوژی 
ارایه مقاالت به صورت شفاهی و پوستر از برنامه های 
به طور  هم چنین  بود.  روزه  سه  رویداد  این  جانبی 
دچار  بیماران  برای  آموزشی  برنامه  یک  هم زمان 
روماتیسم ستون فقرات اسپروندیلیت انکیلوزان نیز 

اجرا شد.
باالیی  سطح  از  ایران  روماتولوژی  متخصصان 
برخوردارند: »درحال حاضر هیچ بیماری در زمینه 
روماتولوژی برای درمان به خارج از کشور فرستاده 
مناسبی  درمانی  و  تشخیصی  امکانات  و  نمی شود 
نظر  از  هم چنین  است.  فراهم  بیماران  این  برای 

دارویی مشکل خاصی نداریم.«
بیماران  )رجیستری(  ثبت نام  برای  تاکنون 
است.  نشده  انجام  کافی  اقدامات  روماتولوژی 
این درحالی ست که برای پیشرفت در این بخش باید 

ثبت نام اطالعات بیماران به طور کامل انجام شود.: 
سهولت  چون  هم  مزایایی  بیماران،  ثبت نام  »طرح 
در تغییرات، بی نیازی از منابع بیگانه و امنیت بیشتر 
همکاری های  با  داشت.  خواهد  به دنبال  را  درمان 
وزارت بهداشت، قرار است به زودی سامانه ملی ثبت 
بیماری های روماتولوژی در کشور راه اندازی شود و 

کارهای اولیه نیز در این زمینه انجام شده است.«

داروی ضدخستگی استیمل
شرکت  انحصاری  نمایندگی  بهین پاد،  شرکت 
بیوکودکس  و  ایتالیا   )Italfarmco( ایتالفارمکو 
)Biocodex( فرانسه را در ایران به عهده دارد. این 
استیمل  و  فولینات  کلسیم  محصول  دو  شرکت 
به گفته  بود.  گذاشته  نمایش  به  خود  غرفه  در  را 
کلسیم فولینات  شرکت،  مشاور  خالق نژاد  حدیث 
در درمان کم خونی مگالوبالستیک ناشی از کمبود 
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سندرم  و  بارداری،  سوءتغذیه،  فولیک اسید، 
به طور  این محصول  دارد.  کاربرد  اختالالت جذبی 

کامل از دستگاه گوارش جذب می شود.
درمان  در  شرکت،  محصول  دیگر  استیمل 
و  عضالنی  دردهای  عضالنی،  خستگی های 
هم چنین  می شود.  استفاده  ذهنی  خستگی های 
بیماری های  از  برای رفع ضعف و خستگی حاصل 
مزمن )سرطان، ام اس، دیابت(، عمل های جراحی، 
و  افسردگی  انرژی،  کمبود  احساس  عفونت ها، 

اختالالت خواب کاربرد دارد. 

سینوپار 
شرکت سیناژن، تولیدکننده داروهای زیستی است. 
این شرکت داروی سینوپار را در غرفه خود به نمایش 
نماینده  پورامجد  محمدعلی  به گفته  بود.  گذاشته 
علمی شرکت، این محصول یک پاراتیروئید هورمون 
نوترکیب انسانی است و با تحریک استئوبالست ها 
دارو  این  می کند.  کمک  پوکی استخوان  درمان  به 
در درمان پوکی استخوان در خانم های یائسه که با 
هستند،  روبه رو  استخوان  شکستگی  باالی  خطر 
تراکم  افزایش  درمان  برای  هم چنین  دارد.  کاربرد 
استخوان در مردانی که دچار بیماری هیپوگنادال 

استئوپروسیس هستند نیز استفاده می شود.

آوودین 
انحصاری  نماینده  سینا،  آرین سالمت  شرکت 
این  است.  ایران  در  فرانسه  هولیستیکا  شرکت 
شرکت محصوالتی هم چون کلسی پاور، میکسودین 
و آوودین را در این نمایشگاه ارایه کرده بود. به گفته 
شیرین یعقوب نژاد، آوودین از عصاره آووکادو، سویا، 
عصاره زنجبیل و ویتامین دD3( 3( طبیعی تشکیل 
بازسازی  مفاصل،  آرتروز  درمان  در  و  است  شده 

غضروف ها و دردهای عضالنی کاربرد دارد.
پروتئوگلیکان  و  کالژن  ساخت  تحریک  با  دارو  این 
پیشرفت  سرعت  کاهش  غضروف،  بازسازی  به 
کمک  مفصلی  دردهای  کاهش  و  استئوآرتریت 
منابع طبیعی  از  فراورده  این  ویتامین د3  می کند. 
این  کمبود  از  پیشگیری  برای  و  است  شده  تهیه 

ویتامین، به این محصول اضافه شده است.
با  میکسودین،  شرکت  این  محصول  دیگر 
درمان  در  آنتی اکسیدانی  و  ضدالتهابی  فعالیت 
استئوآرتریت، آرتریت التهاب مفاصل و بیماری های 
التهابی دستگاه گوارش کاربرد دارد. هم چنین در 

التهابی  بیماری های  و  آلزایمر  درمان  و  پیشگیری 
دستگاه عصبی مؤثر است.

فارانتان 
تولیدی  محصوالت  فاران شیمی  داروسازی  شرکت 
خود هم چون اکسی کدون، فارانتان و پیرامول را در 

غرفه خود به نمایش گذاشته بود.
فارانتان با نام تجاری بوسنتان )Bosentan( در کاهش 
فشار خون ریوی و درمان فیبروز پوستی در بیماران 
دچار اسکلروزسیستمیک مؤثر است. اکسی کدون، 
درد  کاهش  شدید،  تا  متوسط  دردهای  تسکین  به 
از  پس  شدید  دردهای  کنترل  و  سرطانی  بیماران 
جراحی کمک می کند. این دارو به صورت قرص های 

5، 15 و 30 میلی گرمی در دسترس است. 

داروی ضددرد پیرومول 
شرکت واریان فارمد با داروی ضددرد پیرومول در این 
نمایشگاه حضور داشت. این دارو یک استامینوفن 
 150 دوزهای  در  آمپول  به شکل  که  است  تزریقی 
موجود  میلی لیتری   6.7 و  میلی لیتر  بر  میلی گرم 
است. این دارو به عنوان خط اول درمان درد و تب در 
بزرگساالن و کودکان، هم چنین درمان دردهای مالیم 

تا شدید کاربرد دارد. 

سلدرین و پی جی ایکس 
شرکت وبرنچورالز )weber naturals( با بیش از 10 
وبرنچورالز  شرکت  نماینده  فعالیت،  پیشینه  سال 
انواع مکمل های  ایران است. این شرکت  کانادا در 
خود هم چون پی جی ایکس )  PGX(، کلسیم، امگا3، 
روغن گل  سلنیم،   ،)E( ویتامین ای  روغن ماهی، 
ویتامین ب12، مالتونین،  روی،  پریناتال،  مغربی، 
تریپلکس جوئینت و سلدرین )روماتیدین( را در غرفه 
وحید دشتی  به گفته  بود.  نمایش گذاشته  به  خود 
کارشناس فروش شرکت، سلدرین با کنترل سریع درد 
و التهاب در مواردمختلف درد مفصل )استئوآرتریت، 
تاندونیت و بورسیت( به بهبود حرکت مفصل کمک 
می کند. این محصول عوارض جانبی ندارد و می توان 
آن را به همراه دیگر مکمل های طبیعی مصرف کرد. 

میلی گرمی   750 )پولیگایکوپلکس(  پی جی ایکس 
نوعی داروی فیبری رژیمی است که با کاهش اشتها 
کاهش  هم چنین  می کند.  کمک  وزن  کاهش  به 
کلسترول بد خون و بهبود سطح قند طبیعی بدن از 

دیگر ویژگی های این دارو به شمار می آید.                                
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هرچند این نمایشگاه در فضایی کوچک برگزار شد 
و  شور  ایرانی،  تولیدکننده  شرکت های  حضور  اما 
این  که  بود. غرفه داران  آن بخشیده  به  حال خاصی 
نمایشگاه را فرصت مناسبی برای معرفی بیشتر خود 
از  می دیدند،  کشور  تولیدی  توانمندی  هم چنین  و 
هیچ کوششی برای پاسخگویی به سؤاالت عالقه مندان 
از  دریغ نمی کردند. سخنرانی ها در دو سالن اصلی 
8 تا 18 ادامه داشت و استادان این رشته در زمینه 
تازه ترین پیشرفت ها و دستاوردها به بحث و تبادل نظر 
 پرداختند. هم چنین کارگاه های آموزشی با موضوعات 
فلوسایتومتری و بدون سلول کردن بافت بر روی پرینت 
سه بعدی از دیگر برنامه های جانبی این رویداد سه روزه 
علمی  دبیر  کوچک سرایی  صمدی  علی  دکتر  بود. 
به  کنگره  این  اصلی  محورهای  معرفی  در  کنگره، 
صنعت درمان گفت: »بیشترین تمرکز این کنگره بر 
موضوعاتی هم چون ترمیم پوست، استخوان، قلب، 
ریه، فک، صورت و هم چنین استفاده از سلول های 

بنیادی در پزشکی ترمیمی بود«
به گفته او تاکنون کشور پیشرفت های بسیار خوبی در 
زمینه تولید دانش در این رشته داشته است: »بیش 

و  فعال شده ایم  این بخش  در  از یک دهه است که 
پیشرفت هایی در حد پیشرفت های دیگر کشورهای 
صنعتی شدن  نظر  از  هنوز  اما  داشته ایم  منطقه 
فاصله زیادی با کشورهای پیشرفته داریم و باید در 
کنیم.  تالش  بیشتر  صنعتی  فناوری های  کسب 
خرید فناوری، تولید مشترک و مهندسی معکوس از 
راهکارهای مؤثر برای صنعتی شدن این بخش است که 

به سیاست گذاری های کالن نیاز دارد.«
به  فرستاده شده  پوسترهای  و  مقاالت  بسیار  تعداد 
مناسب  تحقیقاتی  فعالیت های  کنگره،  دبیرخانه 
کشور در این حوزه را نشان می دهد: »در زمینه ترمیم 
نزدیک  صنعتی شدن  مرحله  به  استخوان  و  پوست 
شده ایم و محصوالت تولیدی این بخش توانایی رقابت 

با محصوالت مشابه خارجی را دارند«

پوشش شیشه ای زیست فعال 
شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو بیشتر در زمینه 
تولید مواد اولیه و مواد مؤثره دارویی فعالیت می کند. 
این شرکت از یک سال ونیم گذشته فعالیت خود را در 
بخش مهندسی بافت و موادزیستی نیز آغاز کرده است و 

چند پروژه در دست اجرا دارد. به گفته امیر ملتی محقق 
گروه موادزیستی و مهندسی بافت، پوشش شیشه ای 
زیست فعال )بیواکتیوگالس( محصول جدید شرکت 
است که به زودی وارد بازار می شود: »این محصول که 
در حال گذراندن مراحل دریافت تأییدیه های کیفی از 
وزارت بهداشت است، نوعی گرافت  استخوانی سنتزی 

است و در ارتوپدی و دندان پزشکی کاربرد دارد. « 

پانسمان فوق جاذب ترشحات 
شرکت بردیا طب آریا، انواع پانسمان های برند آلمانی-

را   )Lohmann&Rauscher( لومن اندراشر  اتریشی 
در غرفه خود به نمایش گذاشته بود. به گفته الله زنگنه 
در  پانسمان ها  این  شرکت،  آمورش  بخش  مسؤول 
مدیریت و درمان انواع زخم های دیابتی، سوختگی و 
بستر کاربرد دارند: »این پانسمان ها هوشمند هستند 
و پس از قرارگیری روی زخم، با توجه به نوع و میزان 
ترشحات آن، زخم را مدیریت می کند یعنی هر جا که 
الزم است زطوبت رسانی می کند و در مواقعی که باید 

ترشحات را جذب کند، این کار را انجام می دهد. «
پانسمان فوق جاذب ترشحات از خیس شدن لبه های 

در ترمیم پوست و استخوان به مرحله صنعتی شدن نزدیک شده ایم
سومین کنگره بین المللی پیشرفت های مهندسی بافت و پزشکی بازساختی

در مهندسی بافت از موادشیمیایی و سلول های گرفته شده از بدن انسان برای ساختن محصوالت مختلف بافتی استفاده می شود. درگذشته بیشتر از 
بافت هایی که از جسد انسان گرفته می شد، استفاده می شد اما با ظهور مهندسی بافت و بکارگیری روش های نوین آن، محصوالتی با بهای نهایی کمتر 
تولید می شوند و خطر عوامل بیماری زا نیز به کمترین میزان می رسد. سومین کنگره بین المللی پیشرفت های مهندسی بافت و پزشکی بازساختی با هدف 

گردهم آوردن متخصصان این رشته و دستیابی به ایده های تازه، 28 تا 30 مهر 95 در مرکز همایش های رازی تهران برگزار شد.
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طوالنی  زمانی  فواصل  می کند.  پیشگیری  زخم 
تعویض و درمان سریع تر از دیگر ویژگی های آن است.

پانسمان ضدآب و پددار، نسبت به میکروارگانیسم ها 
نفوذناپذیر است و در انواع جراحی های الپاراسکوپی، 

الپاراتومی، ارتوپدی و قلب باز کاربرد دارد.

پرده آمنیون 
شرکت سیناسل، محصوالتی هم چون پرده آمنیون 
را به نمایش گذاشته بود. به گفته مهسا اسفندیاری 
آمنیون  پرده  شرکت،  بازرگانی  بخش  کارشناس 
داخلی ترین الیه جفت است که از یک غشای پایه 
ضخیم و ماتریکس استرومایی بدون عروق تشکیل 
شده است. از این پرده می توان به عنوان پانسمان 
زیستی در جراحی ها، سوختگی های پوست، نقایص 
چشمی و آسیب های چشمی طناب نخاعی استفاده 
کرد. برای تهیه آمنیون از جفت مادران سالمی که 
استفاده  قرار می گیرند،  زیر عمل جراحی سزارین 
می شود. از مزایای استفاده از این محصول می توان 
به کاربرد آسان، خواص ضدمیکروبی، کاهش جای 
زخم، کاهش عفونت و فیبروز بافتی، افزایش سرعت 
با  مقایسه  و هزینه کمتر در  اپی تلیال  بافت  تجدید 
هم چنین  کرد.  اشاره  زیستی  پانسمان های  دیگر 
در درمان زخم های دیابتی، ترمیم زخم های مزمن 
و عمل های جراحی قرنیه، گوش ، حلق و بینی و لثه 

کاربرد دارد.

غضروف آی پی تی و ژل کالژنی
 1390 سال  در  ایرانیان  بافت  فرآورده  شرکت 
ارایه محصوالت  و  تولید  و در  راه اندازی شده است 
شرکت  این  می کند.  فعالیت  پیوندی  آلوگرفت 
آلوگرافت،  محصوالتی هم چون فاشیاالتا، غضروف 
نمایشگاه  این  در  را  درمیس  آسلوالر  و  کالژنی  ژل 
ارایه کرده بود. به گفته سعید ابراهیم بیگ کارشناس 
فروش شرکت، غضروف آی پی تی )IPT( از دو منبع 
به دست  بینی  سپتوم  غضروف  و  دنده ای  غضروف 
می آید. این محصول برای کاربری و شکل دهی آسان 
با  الکل،  در  شناور  و  اشعه دیده  قطعات  به صورت 
اندازه های درخواستی و بسته بندی سه الیه استریل 
ارایه می شود. از ویژگی های این محصول می توان از 

سازگاری با محیط بدن، مقاومت به عفونت، استفاده 
از پرتوتابی با اشعه گاما برای ضدعفونی سازی نهایی و 
کاهش مدت زمان عمل جراحی نام برد. این غضروف 
در اصالح نقایص ظاهری صورت، تقویت بافت نرم 
اطراف ایمپلنت ها در جراحی دندان و ترمیم نقایص 
غضروفی و استخوانی در ارتوپدی استفاده می شود. 
ژل کالژنی دیگر محصول این شرکت، در جراحی های 
پالستیک زیبایی، به عنوان پرکننده خطوط متوسط 
و عمیق صورت و هم چنین در فلج طناب های صوتی 
بافت های  حجم دهی  برای  ادراری،  بی اختیاری  و 

موردنظر کاربر کاربرد دارد.

سابسیژکتور و دستگاه مکنده دود 
فناوران سپیدجامگان، محصوالتی هم چون  شرکت 
دستگاه  ازن،  سونای  وودالمپ،  آمپول،  بازکننده 
مکنده دود، دستگاه سوزاننده سرسوزن های آلوده، 
پرتابل  دستگاه  میکرونیدلینگ،  خودکار  دستگاه 
سابسیژکتور  و  )ایستاده/دیواری(  ضدعفونی کننده 
را در غرفه خود به نمایش گذاشته بود. سابسیژکتور، 
است.  آکنه  جوشگاه های  درمان  در  جدیدی  روش 
پوست  جوان سازی  و  سلولیت  درمان  در  هم چنین 
استفاده می شود. دستگاه مکنده دود از پزشک و بیمار 
در برابر ویروس ها، باکتری ها و گازهای مسموم و آالینده 
محافظت می کند. مجهز به نمایشگر کارکرد عمر فیلتر، 
دستگاه فیلتراسیون استاندارد و دستگاه زمان بندی 

است. هم چنین صدای کمی تولید می کند. 

فمورال کراس سکشن 
انواع  تولیدکننده  کیش،  بافت  همانندساز  شرکت 
محصوالت آلوگرفتی است و کارخانه آن در کیش قرار 
دارد. این شرکت انواع بیوایمپلنت های استخوانی، 
پوششی، پوستی، قلبی-عروقی، تاندون، و غضروف 
را تولید می کند. به گفته صباحریری کارشناس بخش 
تحقیق و توسعه شرکت، فمورال کراس سکشن از الیه 
ای بسیار متراکم و بافتی سخت تشکیل شده است که 
به دلیل شکل استوانه ای می تواند وزن بدن را تحمل 
کند. این محصول به طور عمده از کلسیم و مواد معدنی 
ساخته شده است و در درمان انواع شکستگی ها و 

ترومای لگنی کاربرد دارد.                                             

حاضران در نمایشگاه
توفیق دارو، مداریا، بردیاطب آریا، سیناسل، فراورده بافت ایرانیان، فناوران سپیدجامگان

کنگره
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بیماری های  بین المللی  همایش  بیست وهشتمین 
پرستاری  بین المللی  همایش  چهارمین  و  کودکان 
رشد  مرکز  کودکان،  طبی  مرکز  تالش  با  کودکان، 
کودکان و گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران، 
29 تا 2 آبان 1395 در بیمارستان مرکز طبی کودکان 

برگزار شد. 
مغزواعصاب  فوق تخصص  بدو  شروین  رضا  دکتر 
علوم پزشکی  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو  کودکان، 
تهران و دبیر اجرایی همایش درباره محورهای اصلی 
برگزاری آن به صنعت درمان گفت: »این همایش همه 
حوزه های مرتبط با پزشکی کودکان هم چون سالمت 
پرستاری،  مراقبت های  کودکان،  بیماری های  و 
رفتارهای مناسب با کودکان بستری و چگونگی ارتباط 

با خانواده های کودکان بستری را دربرگرفته بود.«
در این همایش، بیش از 200 سخنران به ارایه سخنرانی 
در موضوعات مختلف پرداختند. هم چنین استادان 
داخلی و خارجی از کشورهای مختلف حضور داشتند 
و تعدادی از استادان ایرانی مقیم خارج از کشور نیز در 
به چشم می خوردند. کارگاه های  این استادان  میان 
آموزشی از دو روز پیش از آغاز کنگره برقرار بود. دو برنامه 

جامع نیز در زمینه ژنتیک و تکامل کودکان برپا شد. 

دبیراجرایی همایش، درمان های جدید ضدتشنج در 
کودکان، اختالالت تکاملی و جراحی صرع در کودکان 
را از دستاوردهای جدید حوزه پزشکی مغزواعصاب 
کودکان عنوان کرد: »تحقیقات نشان داده که تغذیه با 
شیر مادر به ویژه در سال نخست زندگی کودک از اهمیت 
زیادی برخوردار است. در این کنگره نیز دستاوردهای 

ملی و بین المللی در این زمینه ارایه شد.«
به همین دلیل  و  هستند  کشور  آینده سازان  کودکان 
حوزه پزشکی کودکان به سرمایه گذاری و توجه بیشتر 
به عنوان  نیاز دارد: »بیمارستان مرکز طبی کودکان 
بیمارستان جامع کودکان کشور همیشه مورد توجه 
بوده است اما انتظار پشتیبانی های بیشتری را داریم. 
در  بهداشت  وزارت  محترم  مسؤوالن  که  باتوجهی 
سال های اخیر به بخش سالمت کودکان داشته اند، 
مسیر را بسیار روشن می بینم و می توانیم آینده خوبی را 

برای کودکان کشورمان تصور کنیم. «
در  عفونی  بیماری های  که  زمانی  یادآوری  با  او   
گفت:  بودند،  برخوردار  بیشتری  اهمیت  از  کشور 
رویکرد  امروزه  عفونی،  بیماری های  ریشه کنی  »با 
به سمت بیماری هایی رفته که زمانی غیرقابل درمان 
به نظر می رسیدند اما هم اکنون درمان های جدیدی را 

می توان برای آن ها انجام داد. از این بیماری ها می توان 
به بیماری های متابولیک ارثی و هم چنین پیونداعضا 
در کودکان اشاره کرد. در مرکز طبی کودکان چندمورد 
پیوند سلول های بنیادین با موفقیت انجام شده است. 
سرمایه گذاری های مناسب و توجه بیشتر سازمان های 
مختلف و خیران به بخش سالمت کودکان نقش مهمی 

در پیشرفت این بخش دارد. «

لیدی میل 
شرکت  انحصاری  نمایندگی  بهداشت کار  شرکت 
فاسبل )Fassbel( بلژیک را در ایران به عهده دارد. این 
شرکت با محصول لیدی میل در این نمایشگاه حضور 
داشت. به گفته بهزاد احمدوند نماینده علمی شرکت، 
لیدی میل بسته کامل ویژه دوران بارداری و شیردهی 
است. این محصول انرژی، پروتئین، کلسیم، روی، 
مورد  ویتامین های  انواع  و  اینولین  فولیک اسید، 
نیاز مادر را فراهم می کند و در ترکیب آن هیچ گونه 

ماده شیمیایی وجود ندارد.

قطره کیدزپالس 
شرکت ویتان، کیدزپالس، آدزیر، کلسیکر و دی ترول 

لزوم سرمایه گذاری بیشتر در بخش پزشکی کودکان
بیست وهشتمین همایش بین المللی بیماری های کودکان و چهارمین همایش بین المللی پرستاری کودکان

کودکان در هر کشور سرمایه های اصلی آن کشور هستند و توجه به بهبود سالمت آن ها در رشد و پویایی کشور تأثیر بسیار دارد. بسیاری 
از بیماری های کودکان اگر به موقع تشخیص داده شوند، قابل درمان هستند. امروزه پیشرفت های پزشکی، افق های روشنی را در درمان 

بیماری های کودکان ترسیم کرده است. 

همایش
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به گفته  بود.  گذاشته  نمایش  به  خود  غرفه  در  را 
از  کلسیکر،  شرکت،  علمی  نماینده  خسروی  صبا 
کلسیم، منیزیم، روی و ویتامین دD3( 3( تشکیل 
شده است و رشد و سالمت استخوان ها در کودکان 
را فراهم می آورد.قطره کیدزپالس در ساختار خود 
دارد.  را   )C( سی  و   )D( دی   ،)A( آ  ویتامین های 
در  پذیرش  افزایش  آن،  مطلوب  طعم  هم چنین 
ترول یک  را سبب می شود. دی  و کودکان  نوزادان 
از  محصول  این  است.  چربی  در  محلول  ویتامین 
طریق کنترل تعادل کلسیم و فسفر به رشد و استحکام 
از مشکالتی  استخوان ها کمک می کند. هم چنین 
هم چون عقب ماندگی رشد، رشددیرهنگام دندان ها، 
در  استئوپروز  و  استئوپالسی  و  کودکان  راشیتیسم 

بزرگساالن پیشگیری می کند.

سیستاگون 
شرکت بهستان دارو، تولیدکننده داروهای متابولیک 
در زمینه  غدد و نفرولوژی است. این داروها بیشتر در 
آنزیمی  نقص  و  ژنتیکی  بیماری های  دچار  بیماران 
استفاده می شود. بیماری های متابولیکی معمواًلً از 

هنگام تولد کودکان را درگیر می کند. 
این شرکت محصوالتی هم چون، پدا، سیستاگون و 
کرباگلو را در این نمایشگاه ارایه کرده بود. به گفته فائزه 
رضایی مدیر شرکت، پدا ایبوبروفن عضالنی است و 
 )NICU( ان آی سی یو  بخش  در  بستری  نوزادان  در 
دچار  بیماران  درمان  در  سیستاگون  دارد.   کاربرد 
سیستینوریس استفاده می شود. سیستینوزیس یک 
ارثی است که در آن اسیدآمینه  بیماریمتابولیکي و 
اعضـای  در  فزاینده  و  غیرطبیعی  به طور  سیسـتین 
مختلـف بدن هم چون کلیه، چشم، عضله، لوزالمعده 
و مغز تجمع می یابد. تجمع سیستین در سلول های 
بدن کارکرد اعضای مختلف بدن را مختل می کند. 
کرباگلو دیگر محصول این شرکت، در درمان بیماری 
هایپرآمونیا )افزایش سطح آمونیاک بدن( کاربرد دارد.

هورمون رشد گنوتروپین 
شرکت فایزر با هورمون رشد گنوتروپین در این نمایشگاه 
حضور داشت. به گفته مهسا افشاری کارشناس فروش 
در کودکان، عوارضی  شرکت، کمبود هورمون رشد 

هم چون سندرم ترنز ایجاد می کند. این محصول در 
درمان کودکان دچار کمبود هورمون رشد استفاده 
می شود و به صورت تزریقی است. قلم ویژه تزریق دارد 
به  نیز  تزریق  آموزش های الزم در زمینه چگونگی  و 

مصرف کنندگان داده می شود. 

ول کید و آکوامارین
واردکننده مکمل های غذایی است  پوراطب  شرکت 
و فعالیت خود را از سال 1379 آغاز کرده است. این 
شرکت محصوالتی هم چون ول کید، آکوامارین و امگا3 

را در غرفه خود به نمایش گذاشته بود. 
شرکت،  علمی  نماینده  رضایی  ساغر  به گفته 
یک سال(،  زیر  قطره)کودکان  اشکال  به  ول کید 
شربت)6ماهگی  و  قرص جویدنی)4تا12سال( 
با  ول کید  قطره  است.  دردسترس  5سالگی(  تا 
کودکان،  موردنیاز  موادمعدنی  و  ویتامین ها  داشتن 
بر رشد قد، وزن و اشتهای کودکان تأثیر خوبی دارد. 
هم چنین مشکل یبوست را که معمواًلً به دنبال مصرف 

مولتی ویتامین ها ایجاد می شود، به دنبال ندارد.
و  موادمعدنی  ویتامین ها،  از  ول کید  قرص جویدنی 
این  در  به کاررفته  امگا3  است.  تشکیل شده  امگا3 
محصول از بذر گیاه کتان گرفته می شود. هم چنین با 
داشتن سلنیوم بر ایمنی کودکان تأثیر مطلوب دارد. 
اوتیسم، بیش فعالی  این محصول در کودکان دچار 
داشته  به همراه  را  خوبی  نتایج  ایمنی،  مشکالت  و 
است. آکوامارین، امگا3 ساخت شرکت ویتابیوتیک 
انگلستان است و در اشکال شربت و ژل دردسترس 
است این محصول از روغن ماهی تهیه می شود و انواع 

ویتامین های آ )A(، ای)E( و دی )D( را دارد. 

درمان بیماری گوشه با آبسرتین 
شرکت فراطب آیین داروی آبسرتین را در این نمایشگاه 
ارایه کرده بود. به گفته فریبا صفری مدیرفروش شرکت، 
این دارو در بازار ایران با نام تجاری ایمی گلوسراز موجود 
است و برای درمان بیماری گوشه استفاده می شود. در 
این بیماری، آنزیم بتاگلوکوسربوزیداز در بدن بیماران 
ساخته نمی شود. این دارو تولید شرکت ایسو )Isu( کره 
جنوبی است و درمقایسه با مشابه آمریکایی آن، قیمت 

پایین تری دارد.                                                

حاضران در نمایشگاه
بهداشت کار، ویتان، بهستان دارو، فایزر، پوراطب، فراطب آیین

همایش
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بیامرستان

بیامرستان امام  رضا)ع(، نخستین و تنها مرکز درمانی سازمان تأمین اجتامعی در اسالمشهر 
بیامرستان امام  رضا)ع(، در منطقه شهرک سعیدیه اسالمشهر قرار دارد. این بیامرستان دارای فضایی رسسبز و وسعتی بزرگ است 
که به عنوان تنها مرکز درمانی فعال در این شهرستان شناخته می شود. اسالمشهر و شهرستان های اطراف آن مانند بهارستان، 
رباط کریم، نسیم شهر، احمدآباد و چهاردانگه با جمعیتی بالغ بر دومیلیون نفر زیر پوشش این بیامرستان قرار دارد. بیامرستان 
امام رضا )ع( یک بیامرستان عمومی است و شامل بخش های درمانی و درمانگاه های تخصصی است که به صورت شبانه روزی 
آمادگی خدمات دهی به بیامران بسرتی و رسپایی را دارد. بیامرستان امام رضا )ع( در ابتدا با 96 تخت خواب و با بخش های جراحی 
عمومی، جراحی زنان، داخلی و اطفال رشوع به کار کرد. اکنون نیز 165 تخت مصوب و 135 تخت فعال دارد. این بیامرستان 5۰ 
هزار مرت مربع مساحت و 2۰ هزار مرتمربع زیربنا دارد. گزارش خربنگار ما از این بیامرستان را بخوانید.

5 شهرستان، دو میلیون جمعیت و یک بیمارستان 
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بیمارستان امام رضا )ع( در ابتدا با ۹۶ تخت خواب 
زنان،  جراحی  عمومی،  جراحی  بخش های  با  و 
داخلی و اطفال شروع به کار کرد. اکنون نیز ۱۶۵ 
تخت مصوب و ۱۳۵ تخت فعال دارد. این بیمارستان 
۵۰ هزار متر مربع مساحت و ۲۰ هزار مترمربع زیربنا 
دارد. ساختمان های این مرکز به هم پیوسته است، 
بخش بستری در ضلع شرقی، ساختمان اورژانس، 
در  رادیولوژی  و  آزمایشگاه  فیزیوتراپی،  درمانگاه، 
ضلع غربی و بخش اداری در ضلع جنوبی قرار دارد. 

در حاشیه آن نیز انبار بیمارستان قرار گرفته است. 
خدمات سرپایی بیمارستان امام رضا )ع( پزشکی 

مادر  بهداشت  مامایی،  دندانپزشکی،  عمومی، 
مشاوره  گچ گیری،  تزریقات وپانسمان،  کودک،  و 
تغذیه و واکسیناسیون را در بر می گیرد. هم چنین 
عفونی،  مغزواعصاب،  داخلی  داخلی،  اورژانس، 
زنان وزایمان،  زایشگاه،  قلب وعروق،  کودکان، 
چشم پزشکی  ارتوپدی،  جراحی عمومی،  نوزادان، 
و گوش وحلق وبینی از خدمات بستری بیمارستان 
هستند که این رشته ها شامل خدمات درمانگاه نیز 

می شود. 
بیمارستان،  فعالیت  سال  بیست ودو  طول  در 
سی سی یو   ،)ICU(آی سی یو مانند   بخش هایی 

ارتوپدی،  جراحی  اعصاب،  جراحی   ،)CCU(
و  جراحی  حوزه  در  گوش وحلق وبینی  ارولوژی، 
رشته های داخلی، غدد، گوارش اطفال، پوست و 
روان پزشکی در بخش غیرجراحی به مرور زمان به 
رشته  شش  شد.  افزوده  بیمارستان  تخصص های 
متخصص جراحی عمومی، متخصص زنان وزایمان، 
متخصص  اطفال،  متخصص  داخلی،  متخصص 
 ۲۴ به صورت  اورژانس  طب  متخصص  و  بیهوشی 
ساعته در بیمارستان حضور دارند. دیگر رشته ها در 
نوبت صبح و عصر خدمات خود را به بیماران ارایه 

می دهند. 

گزارش خبرنگار صنعت درمان از بیمارستان امام رضا )ع( اسالمشهر

5 شهرستان، دو میلیون جمعیت و یک بیمارستان 
بیمارستان امام  رضا)ع(، در منطقه شهرک سعیدیه اسالمشهر قرار دارد. این بیمارستان دارای فضایی سرسبز و وسعتی بزرگ است که به عنوان 
تنها مرکز درمانی فعال در این شهرستان شناخته می شود. اسالمشهر و شهرستان های اطراف آن مانند بهارستان، رباط کریم، نسیم شهر، 
احمدآباد و چهاردانگه با جمعیتی بالغ بر دومیلیون نفر زیر پوشش این بیمارستان قرار دارد. بیمارستان امام رضا )ع( یک بیمارستان عمومی 
است و شامل بخش های درمانی و درمانگاه های تخصصی است که به صورت شبانه روزی آمادگی خدمات دهی به بیماران بستری و سرپایی را دارد. 

شیما عسگری
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مهم ترین  از  رادیولوژی  متخصص  نبود 
مشکالت بیمارستان است 

رادیولوژی،  داروخانه،  پاتولوژی،  آزمایشگاه، 
فیزیوتراپی،  سونوگرافی،  دندان،  رادیوگرافی 
تست  اکوکاردیوگرافی،  نوارقلب،  آندوسکوپی، 
ورزش، اسپیرومتری، اسکن چشم، اکوی چشم و 
این مرکز درمانی  پاراکلینیک  نیز خدمات  نوارمغز 
هستند. دکتر علی اکبر معدنی پور، رییس بیمارستان 
امام رضا)ع( درباره این بخش گفت: »آندوسکوپی 
دستگاه گوارش فوقانی و دستگاه گوارش تحتانی، 
اندوسکوپی اطفال در بخش پاراکلینیک این مرکز 
وجود دارد و به بیماران خدمات دهی می کند. واحد 
فیزیوتراپی نیز در دو نوبت صبح و عصر فعال است. تا 
۹ ماه پیش بخش رادیولوژی از بخش های فعال این 
بیمارستان بود اما به علت رفتن متخصص رادیولوژی 
و جایگزین نشدن متخصصی جدید برای این بخش، 
با وجود برخورداری از تجهیزات به روز و پیشرفته، 
فعال در این بخش به بیماران خدماتی ارایه نمی شود. 
مشکل اصلی در این بیمارستان در قسمت بالینی و 
پزشکی، نبودن متخصص رادیولوژی است. دلیل آن 
هم این است که از طریق دانشگاه و وزارت بهداشت 
اعزام  متخصص  اجتماعی  تامین  سازمان  به 
نمی شود. از سوی دیگر تعداد مراجعه ها برای این 
رشته کم است. به همین علت بیمارستان دچار این 
مشکل اساسی و مهم یعنی نبود نیروی رادیولوژی 

شده است.« 

اورژانس شلوغ و پر رفت وآمد بیمارستان 
امام رضا)ع( 

بافت  علت  به  )ع(  رضا  امام  بیمارستان  اورژانس 
و  شلوغ  آن  حاشیه های  و  اسالمشهر  شهرستان 
و  نیز گسترده  اورژانس  رفت وآمد است. فضای  پر 

اورژانس  خدمات  است.  به روز  تجهیزاتی  دارای 
ارایه  مراجعان  به  ساعته  چهار  و  بیست  صورت  به 
می شود. در این بخش از بیمارستان در مجموع ۳۰ 
نیروی پرستار، بهیار و کمک بهیار حضور دارند: »در 
این  در  اورژانس  طب  متخصص  یک  تنها  گذشته 
بخش حضور داشت اما از ۹ ماه پیش سه متخصص 
دیگر طب اورژانس نیز افزوده شد. بنابراین اکنون 
چهار متخصص طب اورژانس به صورت ۲۴ ساعته 
در این مرکز درمانی حضور دارند. متخصصان طب 
اورژانس تمام خدمات بستری و سرپایی الزم را به 

بیماران ارایه می کنند.« 
بیمارستان  این  اورژانس  به  نفر  تعداد ۵۰۰  روزانه 
بیمار  معمواًل ۱۰۰  میان  این  از  مراجعه می کنند. 
شدن،  بستری  برای  یا  می گیرند  قرار  نظر  تحت 
تعیین تکلیف می شوند. حجم زیادی از مراجعان به 
اورژانس را بیماران تروما مانند بیماران آسیب دیده در 
تصادف، سقوط یا بیماران آسیب دیده در درگیری ها 
تشکیل می دهند. تعداد بیماران قلبی، گوارشی و 

اطفال مراجعه کننده به اورژانس نیز زیاد است. 
به گفته او تعداد ۶۵ متخصص، ۲۲ پزشک عمومی 
و ۲۱۰ پرستار در این بیمارستان به خدمات دهی 
نیرو  کمبود  قسمت ها  از  برخی  »در  می پردازند: 
وجود دارد که البته به دلیل پشتیبانی سازمان این 
کمبود مقطعی است. به صورت کلی در رشته های 
پرستاری و پزشکی، وضعیت خوب است اما در بخش 

نیروهای پشتیبانی کمبودهایی وجود دارد.« 

بخش های ویژه گسترش پیدا می کند
 )ICU(در این بیمارستان دو بخش ویژه  آی سی یو
و سی سی یو)CCU( وجود دارد که ضریب اشغال 
که  آنجا  »از  است:  ۹۵درصد  باالی  بخش  دو  این 
بیمارستام امام رضا )ع( تنها مرکز درمانی فعال در 

دکتر معدنی پور:
مشکل اصلی در این بیمارستان در 

قسمت بالینی و پزشکی، نبودن 
متخصص رادیولوژی است. دلیل آن 

هم این است که از طریق دانشگاه 
و وزارت بهداشت به سازمان تامین 
اجتماعی متخصص اعزام نمی شود. 
از سوی دیگر تعداد مراجعه ها برای 
این رشته کم است. به همین علت 
بیمارستان دچار این مشکل اساسی 
و مهم یعنی نبود نیروی رادیولوژی 

شده است
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منطقه اسالمشهر و شهرستان های اطراف آن است، 
بخش آی سی یو)ICU( از مهم ترین بخش های این 
بیمارستان است. تعداد مراجعان به این بخش نیز 
زیاد است. از همین رو یکی از برنامه های گسترش 
بخش   گسترش  بیمارستان،  فیزیکی  فضای 
آی سی یو  و    )CCU(سی سی یو  ، )ICU(آی سی یو
نوزادان است.«   به طور میانگین روزانه ۴ هزار نفر به 
درمانگاه این مرکز درمانی مراجعه می کنند. ماهانه 
نیز به صورت میانگین هزار نفر بستری می شوند. 
میانگین مدت بستری بیماران نیز یک و نیم تا دو و 
نیم روز است. به گفته دکتر معدنی پور این بیمارستان 
سه اتاق عمل فعال دارد. جراحی فتق، آپاندیسیک، 
کاتاراکت، سزارین و شکستگی ها عمل های شایع 
در این مرکز درمانی است: »به طور متوسط روزانه ۲۵ 
تا ۲۷ عمل جراحی و در ماه نیز ۸۰۰ تا ۸۵۰ عمل 

جراحی انجام می شود که آمار باالیی است.« 

آمار خوب بیمارستان در افزایش زایمان 
طبیعی 

این  بااهمیت  بخش های  دیگر  از  زنان  بخش 
دارد.  نیز  زایمان  بلوک  یک  که  است  بیمارستان 
زنان  برای  نیز  درمانگاهی  بلوک  یک  هم چنین 
به صورت مجزا وجود دارد که سه اتاق جدا از بخش 
طبیعی،  زایمان  بخش  این  در  دارد.  درمانگاه 
بخش  »در  می شود:  انجام  بی درد  و  فیزیولوژیک 
زنان، جراحی هایی غیر از زایمان و جراحی سزارین 
به ندرت انجام می شود. بیمارستان امام رضا در میان 
تهران  استان  اجتماعی  تأمین  بیمارستان  یازده 
باال ترین رتبه را از نظر زایمان طبیعی دارد. تنها ۳۴ 
درصد از زایمان های انجام شده در این بیمارستان، 
سزارین است که این یک رتبه خوب برای بیمارستان 
است. این رتبه در میان بیمارستان های دانشگاهی 
هم کمتر دیده می شود. هم زمان با راه اندازی بخش 
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این بیمارستان سه اتاق عمل فعال دارد. 
جراحی فتق، آپاندیسیک، کاتاراکت، 

سزارین و شکستگی ها عمل های شایع در 
این مرکز درمانی است: »به طور متوسط 

روزانه ۲۵ تا ۲۷ عمل جراحی و در ماه نیز 
۸۰۰ تا ۸۵۰ عمل جراحی انجام می شود 

که آمار باالیی است
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 تاریخچه  بیمارستان 

بیمارستان امام رضا )ع( یکی از مراکز درمانی تخصصی 
خدمات  ارایه  آن  هدف  که  است  اسالمشهر  منطقه 
تشخیصی و درمانی مناسب به صورت بستری و سرپایی 
تأمین  سازمان  مستمری بگیران  و  بیمه شدگان  به 
اجتماعی و هم چنین دیگر مراجعه کنندگان است. این 
بیمارستان در سال ۱۳۷۳ افتتاح شده است و در تملک 

این سازمان قرار دارد. 
بیمارستان های  میان  در  )ع(،  رضا  امام  بیمارستان 
بیماران  پذیرش  میزان  در  اجتماعی   تأمین  سازمان 
نظر  این  از  و  دارد  را  اول  رتبه  درمانگاه  و  اورژانس 
بزرگ ترین  به عنوان  فیاض بخش  بیمارستان  با 
قابل  اجتماعی،  تأمین  سازمان  ملکی  بیمارستان 

مقایسه است. 

زایمان های بی درد، فعالیت متخصصان بیهوشی و 
زنان نیز در این مرکز برای رفاه حال مادران، بیشتر 
شده است. هم چنین در سطح بیمارستان در زمینه 
انجام زایمان طبیعی و بی درد تبلیغات زیادی انجام 

می شود.« 

تجهیزات بیمارستان کامل و به روز است 
تمام  هم اکنون  که  کرد  تأکید  معدنی پور  دکتر 
تجهیزات مورد نیاز برای اقدامات سرپایی، بستری 
وزارت  شده  تعریف  استانداردهای  با  جراحی  و 
بهداشت در این مرکز درمانی وجود دارد: »اداره کل 
تهران  استان  اجتماعی  تأمین  سازمان  درمان 
لحاظ  از  بیمارستان  این  نیاز های  تأمین کننده 

تجهیزات پزشکی است. 
بنابراین در این زمینه با مشکل حادی مواجه نیستیم. 
آنالوگ به دیجیتال  از  به تازگی دستگاه رادیولوژی 

 )CR(سی  آر دستگاه  هم چنین  کرد.  پیدا  ارتقا 
خریداری شد که به افزایش دقت در جراحی کمک 
می کند. دستگاه فیکو نیز خریداری شدکه به صورت 
اختصاصی برای جراحی چشم استفاده می شود.«  

ارتقای هتلینگ، برنامه آینده بیمارستان
برای  اجتماعی  تأمین  برنامه های سازمان  از  یکی 
هتلینگ  ارتقای  خود  زیرپوشش  بیمارستان های 
است. بخش درمانگاهی بیمارستان امام رضا )ع( 
در اسالمشهر ۱۰ ساله و باقی بخش ها قدمتی ۲۲ 
ساله دارند. از این نظر قسمت هایی از بیمارستان 
و  بازسازی  مقاوم سازی،  به  نیاز  که  است  فرسوده 
ارتقای هتلینگ دارد. برنامه هتلینگ هنوز در این 
چهره  به نوعی  و  است  نشده  اجرایی  بیمارستان 
بیمارستان از نظر تجهیزات هتلینگ فرسوده است. 
البته مسؤوالن بیمارستان اقداماتی را به تازگی آغاز 

کرده اند که بازسازی و مقاوم سازی بخش جراحی از 
جمله آن بوده است. 

بخش  زودی  به  درمانی  مرکز  این  رییس  گفته  به 
داخلی نیز برای بازسازی، مقاوم سازی و هتلینگ 
آماده خواهد شد: »بازسازی بیمارستان بخشی از 
برنامه هتلینگ است که باید انجام شود. استقرار 
هتلینگ مهم ترین برنامه در این بیمارستان است. 
در  اجتماعی  تأمین  سازمان  درمان  معاونت  البته 
کل کشور برای ۷۰ بیمارستان خود این کار را انجام 
نیز جز آن ها  امام رضا)ع(  بیمارستان  می دهد که 
است. از این رو برنامه هتلینگ در این بیمارستان نیز 
باید تا پایان سال ۹۵ انجام شود. برنامه ریزی ما در 
این حوزه به این شکل است که امکانات بیمارستان 
باید دربخش بستری مانند یک هتل سه ستاره باشد. 
خوشبختانه اکنون در بخش جراحی به این هدف 

رسیده ایم.«                                                   
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راهنام
نهمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری 
بیست و هفتمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر ایران
نخستین کنگره بین المللی فناوری های نوین پزشکی
هجدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات، مواد خام و مواد اولیه دارویی  روسیه
کنگره و نمایشگاه دندان پزشکی فنالند
هفتمین نمایشگاه بین المللی پزشکی هند



راهنما
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نهمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری از سوی مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی از بیست و ششم تا بیست و هشتم آبان ماه امسال در مرکز همایش های ابوریحان دانشگاه 
شهید بهشتی تهران برگزار می شود.  نقش درمان ها و جراحی های مردان در موفقیت ِای آرتی ART((، روش های 
نوین درمان ناباروری مردان، تازه های تصویربرداری در ارزیابی بیماران نابارور، حفظ باروری در بدخیمی ها، نقش 
طب مکمل در ناباروری، تازه های حفظ باروری، بیماری های سامانه ای و ناباروری مردان، نقش مردان در سقط 
مکرر و شکست روش های کمک باروری، اولویت های سالمت مردان، سالمت زناشویی، فاصله گذاری و پیشگیری 

از باروری و نقش عوامل محیطی و شیوه زندگی در باروری مردان از محورهای این کنگره است.

http://www.irhrc2016.ir

دوازدهمین کنگره بین المللی جراحی ها و تکنیک های کم تهاجمی از سوی مرکز تحقیقات جراحی های کم 
تهاجمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و انجمن علمی جراحان عمومی درون بین از نوزدهم تا بیست و یکم آبان 
در مرکز همایش های بین المللی رازی تهران برگزار می شود.  این کنگره با موضوعات جراحی عمومی، زنان و 
زایمان، ارولوژی، گوش و حلق و بینی، ارتوپدی، جراحی مغز و اعصاب، رادیولوژی مداخله ای، پزشکی لیزر، 
جراحی قلبی عروقی، بیهوشی و زیرتخصص های آن ها برگزار می شود. هدف این کنگره به اشتراک گذاشتن 

ایده ها، ایجاد روابط تخصصی و علمی و پیشرفت در عمل های جراحی است. 

http://mistic2016.com

بیست و هفتمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر ایران از سوی مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر ایران 
دانشگاه علوم پزشکی تهران، از یکم تا سوم دی ماه امسال در بیمارستان امام خمینی )ره( تهران، برگزار 
می شود.  این کنگره با موضوع چالش های پیشگیری، تشخیص و درمان سرطان های شایع و با مشارکت 
پرتودرمانی، جراحی عمومی، گوارش، سرطان های  بالغین،  و سرطان  گروه های جراحی سرطان، خون 
زنان، تصویربرداری و آسیب شناسی، ژنتیک و پرستاری و همراه با کارگاه های پاتولوژی مولکولی در سرطان و 

پرتوشناسی مداخله گر در سرطان برگزار می شود. 

http://accii.ir

از سوی انجمن  آزمایشگاه  اولین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب  هجدهمین همایش ساالنه و 
آسیب شناسی ایران از پانزدهم تا هفدهم دی ماه امسال در مرکز همایش های رازی تهران برگزار می شود. 

کشور  آزمایشگاهی  جامعه  گردهمایی های  مهم ترین  از  آزمایشگاه  طب  و  آسیب شناسی  ساالنه  همایش 
محسوب می شود. هدف از برگزاری این همایش ارایه تازه ترین  دستاوردهای دانش پاتولوژی میان متخصصان 
این حوزه است. همزمان با این همایش، چهارمین همایش بین المللی شاخه ایرانی آکادمی بین المللی 

پاتولوژی نیز برگزار خواهد شد. 

http://www.iranpath.org

نهمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری 
26 تا 28 آبان 

دوازدهمین کنگره بین المللی جراحی ها و تکنیک های کم تهاجمی
19 تا 21 آبان

بیست و هفتمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر ایران
1 تا 3 دی

هجدهمین همایش آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
15 تا 17 دی
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تا  بیست و دومم  از  ایران  ویژه  مراقبت های  انجمن  از سوی  ویژه  مراقبت های  بین المللی  کنگره  چهارمین 
بیست و چهار دی ماه امسال در مرکز همایش های بین المللی ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود. 
این کنگره با موضوع مراقبت های ویژه احیا زندگی در آی سی یو )ICU( برگزار می شود. ارایه جدیدترین 
دستاوردها هم چنین ارایه مطالب نظری و عملی پیرامون مراقبت های ویژه میان متخصصان و فوق تخصصان 

این رشته از اهداف برگزاری این کنگره است. 

http://iranccs.com

نخستین کنگره بین المللی فناوری های نوین پزشکی از سوی دفتر توسعه فناوری های سالمت وزارت بهداشت، 
سازمان نظام پزشکی کشور، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و انجمن علمی اطالع رسانی زیست پزشکی دانشگاه 

علوم پزشکی تهران از سیزدهم تا پانزدهم آذرماه امسال در مرکز همایش های رازی تهران برگزار می شود. 
ارزیابی و مدیریت فناوری پزشکی، تله مدیسین، رباتیک پزشکی و فناوری های نوین ارتباطی، فناوری های 
بیمارستانی،  نوین  فناوری های  نوین در مهندسی پزشکی،  فناوری های  آزمایشگاهی،  و  نوین تشخیصی 
فناوری های نوین تجهیزات پزشکی، فناوری های نوین دارویی و داروسازی، فناوری های نوین در تصویربرداری 
دیجیتال، نقش بانک، بیمه و واسپاری در توسعه فناوری ها و تجهیزات نوین پزشکی و شرکت های دانش بنیان 

پزشکی و راهکارهای توسعه بازار، از محورهای این کنگره است.

http://mhtic.ir

چهارمین کنگره بین المللی مراقبت های ویژه
22 تا 24 دی

نخستین کنگره بین المللی فناوری های نوین پزشکی
13 تا 15 آذر

هجدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات، مواد خام و مواد اولیه دارویی 2 تا 5 آذر 95 )22 تا 25 نوامبر 2016( 
در مسکو روسیه برگزار می شود. در این نمایشگاه که هر ساله با پشتیبانی وزارت صنایع و انجمن های مختلف 
برپا می شود، طیف گسترده ای از تجهیزات تولید و بسته بندی، تجهیزات آزمایشگاهی، راه کارهای فناورانه 
برای تولید محصوالت کلیدی دارویی، آزمایش های بالینی، اتاق های تمیز و تدارکات دارویی به نمایش گذاشته 
خواهد شد. کارشناسان صنایع داروسازی با بازدید از این نمایشگاه می توانند با نمایندگان شرکت های پیشرو 
داروسازی دیدار و گفت وگو کنند و برای اهداف تجاری خود از آن ها مشاوره بگیرند، هم چنین با جدیدترین 

تحوالت بین المللی در حوزه تجهیزات و مواد خام دارویی آشنا شوند. 
http://www.pharmtech-expo.ru/en

هجدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات، مواد خام و 
مواد اولیه دارویی  روسیه
Pharmtech & Ingredients/ 2 تا 5 آذر 
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بیست وسومین نمایشگاه بین المللی بیمارستانی، پزشکی و دارویی ویتنام، با همکاری وزارت بهداشت و وزارت 
صنعت و تجارت این کشور، 10 تا 13 آذر 95 )1 تا 3 دسامبر 2016( در هانوئی برگزار می شود. 

این نمایشگاه فرصت مناسبی را برای شرکت ها فراهم می کند تا به بهترین و مؤثرترین شکل  ممکن به معرفی 
محصوالت و خدمات خود بپردازند. هم زمان با این نمایشگاه کنفرانسی نیز با موضوع معرفی بازار پزشکی و 
دارویی هند و سیاست های تجاری این کشور برگزار خواهد شد. فراورده های دارویی و پردازشی، ماشین آالت 
بسته بندی، تجهیزات بیمارستانی، چشم پزشکی و دندان پزشکی محورهای اصلی برگزاری این نمایشگاه 

هستند.
سال گذشته بیش از 200 غرفه دار از کشورها و مناطقی هم چون استرالیا، فرانسه، آلمان، بالروس، روسیه، 
ژاپن، کره، مالزی، سنگاپور، تایلند، چین، تایوان، هنگ کنگ، هند، پاکستان، بنگالدش در این نمایشگاه 
حضور داشتند و محصوالت خود در زمینه های پزشکی و آزمایشگاه، پردازش فراورده های دارویی، ماشین آالت 

بسته بندی، آرایشی وبهداشتی، چشم پزشکی و دندان پزشکی را به نمایش گذاشتند. 
http://www.hn.medipharmexpo.com

با حضور  کنگره و نمایشگاه دندان پزشکی فنالند، بزرگ ترین نمایشگاه دندان پزشکی این کشور است که 
جمعی از برجسته ترین متخصصان دندان پزشکی، 4 تا 7 آذر 95 ) 24 تا 27 نوامبر2016 ( در مرکز همایش ها و 
نمایشگاه های بین المللی هلسینکی برگزار می شود. در این برنامه، متخصصان دندان پزشکی با انتشار خبرنامه 
و ارایه سخنرانی هایی، به بیان تازه ترین پیشرفت های این حوزه می پردازند. دندان پزشکی سالمندان، ارزیابی 
نیاز به ارتودنسی، بیماری های قلبی و آنژیوپاتی و شایع ترین تغییرات پوشش دهانی مهم ترین موضوعات این 

کنگره را تشکیل می دهند.
http://www.hammaslaakaripaivat.fi

نهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، بیمارستانی، محصوالت دارویی و خدمات مراقبت پزشکی 
اندونزی با پشتیبانی وزارت بهداشت و انجمن تولیدکنندگان گیاهی این کشور، 3 تا 5 آذر 95 ) 23 تا 25 نوامبر 
2016( در جاکارتا برگزار می شود. تجهیزات  پزشکی و بیمارستانی، داروهای جنریک، داروهای گیاهی، لوازم 
ضدعفونی کننده  تجهیزات  پزشکی،  یک بارمصرف  لوازم  پزشکی،  مراقبت های  محصوالت  دندان پزشکی، 
پزشکی و تجهیزات توان بخشی محورهای اصلی برگزاری این نمایشگاه را تشکیل می دهند. این نمایشگاه فقط 

برای بازدیدکنندگان تجاری برگزار می شود و بازدیدکنندگان عادی و افراد زیر 14 حق ورود ندارند. 
http://indomedicare.com

بیست وسومین نمایشگاه بین المللی بیمارستانی، 
پزشکی و دارویی ویتنام
Medipharm2016/ 10 تا 13 آذر 

کنگره و نمایشگاه دندان پزشکی فنالند
Finnish Dental Congress/ 4 تا 7 آذر 

نهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، بیمارستانی، 
محصوالت دارویی و خدمات مراقبت پزشکی  اندونزی

INDOMEDICARE/ 3 تا 5 آذر 
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شصت وچهارمین کنفرانس ساالنه انجمن متخصصان بیهوشی هند، 5 تا 9 آذر95 )25 تا 29 نوامبر2016( 
در دانشگاه کشاورزی پنجاب هند برگزار می شود. این کنفرانس فرصت مناسبی را برای توان مندسازی بخش 
بیهوشی و هم چنین به اشتراک گذاری تجربیات و تخصص های کارشناسان این رشته فراهم می آورد. در این 
رویداد 5 روزه سخنرانی ها، جلسات علمی و کارگاه های آموزشی برگزار می شود. هم چنین در نمایشگاه جانبی، 
تازه ترین دستاوردهای این رشته به نمایش گذاشته می شود. بازدیدکنندگان می توانند با حضور در این کنفرانس 
با برجسته ترین متخصصان رشته بیهوشی جهان دیدار و گفت وگو کنند. هم چنین گروهی از کارشناسان داخلی 

و خارجی، دانش و تخصص خود در زمینه بیهوشی، درد و مراقبت های ویژه را به اشتراک می گذارند.
www.isacon2016.com

هفتمین نمایشگاه بین المللی پزشکی هند، 12 تا 14 آذر 95 )2 تا 4 دسامبر 2016( در مرکز نمایشگاه های 
بین المللی حیدرآباد هند برگزار می شود. این نمایشگاه با توجه به افزایش تقاضای مناطق شهری و رشد 
سرمایه گذاری های خصوصی در بخش مراقبت های پزشکی این کشور،  فرصت مناسبی را برای بازار بزرگ 
مراقبت های پزشکی هند فراهم می کند. بیش از 300 غرفه دار در این نمایشگاه حضور خواهند داشت و 
محصوالت و خدماتی هم چون فناوری های پزشکی، تجهیزات جراحی، مبلمان بیمارستانی، لوازم مراقبت های 
پزشکی خانگی، خط لوله گاز پزشکی تجهیزات آزمایشگاهی، لوازم تشخیصی فیزیوتراپی، محصوالت ارتوپدی، 
پرتودرمانی،  خدمات  تسهیالت،  مدیریت  ارتباطات،  و  اطالعات  فناوری های  بیمارستانی،  مصرفی  لوازم 

تصویربرداری، تشخیص قلب و عروق، خدمات مشاوره ای و توان بخشی و نشریات پزشکی را ارایه خواهند داد.
http://www.indiamedexpo.in 

شصت وچهارمین کنفرانس ساالنه انجمن متخصصان 
بیهوشی هند

ISACON2016/ 5 تا 9 آذر 

هفتمین نمایشگاه بین المللی پزشکی هند
India Med Expo 2016/ 12 تا 14 آذر 

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی مراقبت های پزشکی، مهندسی پزشکی و داروسازی روسیه، 15 تا 19 
آذر 95 )5 تا 9 دسامبر 2016( در مرکز همایش ها و نمایشگاه های بین المللی مسکو برگزار می شود. ابزارها 
و تجهیزات تشخیص پزشکی )تجهیزات کاربردی، اولتراسوند و فناوری های لیزر(، مراقبت های پزشکی اولیه 
)مراکز آزمایشگاهی متحرک و ثابت، بانک خون، اهدای خون، پزشکی اورژانس، برنامه های ایمن سازی و 
معاینات پیشگیرانه پزشکی در برابر ویروس ایدز، هپاتیت بی و سی(، پزشکی آزمایشگاه )تجهیزات و مبلمان 
محصوالت  و  بهداشتی  فرآوردهای  پزشکی،  البسه  موادبخیه،  یک بارمصرف پزشکی،  لوازم  آزمایشگاهی(، 
مراقبت از بیمار، طراحی و ساخت بیمارستان ها و مطب های پزشکان، مبلمان پزشکی، فناوری های پیشرفته 
)قلب و عروق، جراحی مغزواعصاب، نانو(، فناوری اطالعات پیشرفته پزشکی، صنایع داروسازی )مواد خام، 
مواد اولیه دارویی، تجهیزات پیشگیری، پروژه های داروسازی(، بهداشت مادروکودک)زنان وزایمان، پزشکی 
کودکان، غربالگری زنان و نوزادان(، دندان پزشکی)کاربرد لیزر، تجهیزات اشعه ایکس، مواد جدید برای پرکردن 

دندان( و پزشکی ورزشی و توان بخشی محورهای اصلی تشکیل دهنده این رویداد به شمار می آیند.
http://www.zdravo-expo.ru/en

هجدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات، مواد خام 
مهندسی پزشکی و داروسازی روسیه
ZDRAVOOKHRANENIYE 2016/ 15 تا 19 آذر 



راهنما

1۰41۰5  /www.sanatdarman.ir سال ششم / شماره 65 /  مهر  1395 



راهنما

1۰41۰5  /www.sanatdarman.ir



راهنما

1۰61۰7  /www.sanatdarman.ir سال ششم / شماره 65 /  مهر  1395 



راهنما

1۰61۰7  /www.sanatdarman.ir



راهنما

1۰8PP  /www.sanatdarman.ir سال ششم / شماره 65 /  مهر  1395 


