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 با خوانندگان

 تسلیت

جناب آقای میثم جوادی
مدیر ارجمند بازرایابی شرکت تایماز

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

ماهنامه صنعت درمان

این نسخه از ماهنامه که در دست دارید شماره های 66 و 67 ماهنامه ویژه آبان و آذر 1395 است. متاسفانه 
به دلیل مشکالتی که تحریریه ماهنامه در چندماه گذشته با آن روبه رو بود، ماهنامه با تاخیر منتشر شد. 
خوشبختانه با رفع مشکل، روند انتشار ماهنامه دوباره به نظم خودش باز می گردد. برای تاخیری که در روند 
انتشار ماهنامه پیش آمد از یکایک شما همراهان و خوانندگان ارجمند ماهنامه پوزش می خواهم و از این که 

هم چنان همراهی شما را با خود داریم سپاسگزارم.
حمید اسالمی
سردبیر

پوزش برای تاخیر
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 سرآغاز

مقراراتی که از کار می اندازند

اقتصاد دولتی یک ویژگی برجسته دارد؛ تا جایی که می تواند قانون و مقررات و آیین نامه و شیوه نامه می نویسد و 
به تصویب می رساند و هزارتوی پر پیچ وخمی درست می  کند که بخش مهمی از سرمایه انسانی و مادی را در روند 
خود فرومی خورد تا کارگزاران بتوانند با سپری کردن زمانی بیش از اندازه، روندهای قانونی را پشت سر بگذارند و 
اگر از هزارتوی مقررات جان به در بردند تازه سراغ دیگر پیش نیازها و پیش اندیشی های کار بروند. در واقع زمان به 
عنوان یک سرمایه ارزشمند، گران ترین دارایی یک کارگزار می شود که پای انجام کار می گذارد. شاید این برداشت 
کارگزاران نادرست نباشد که به این باور رسیده اند که قوانین و مقرارت نوشته می شوند تا کاری انجام نشود نه این که 
راه انجام کاری را هموار کنند. در این روند هنگامی که کارگزاری به خان آغاز انجام کار می رسد تازه درمی یابد کاری که 

می خواسته انجام دهد یا مزیت خود را از دست داده یا ارزش افزوده ای برای خودش و جامعه اش ندارد. 
محیط کسب وکار باید جاذبه داشته باشد تا بتواند سرمایه های خوابیده یا سرگردان را به خود بکشاند و به رونق و گردش 
مالی در جامعه بینجامد. روانی و آسانی ایجاد کسب وکار، یکی از شاخص های ایجاد جذابیت است. گره روانی ایجاد 
کسب وکار در دست سازمان های حاکمیتی است که تعیین و تنظیم مقررات را برای ایجاد فرصت های برابر، حفظ حقوق 
افراد، جامعه و طبیعت، رشد وشکوفایی افتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و همراه آن افزایش توان حاکمیت در 
اداره کشور و تامین نیازهای ملی و عمومی به عهده دارند. بنابراین آیین نامه ها و مقررات باید این امکان را فراهم کنند 

که هر شهروند بتواند با توجه به دارایی و سرمایه اش از فرصت برابر کسب وکار با حقوق تضمین شده بهره مند شود.
قوانین و مقررات بازار کسب وکار ایران اما چنین امکانی را فراهم نمی کند. شهروندی که با میزان سرمایه مشخصی 
می خواهد کسب وکاری راه بیندازد باید کفشی آهنی به پا کند و چندین ماه وقت صرف کند تا از هفت خان قوانین 
و مقررات چندین سازمان بگذرد تا اگر توانست مجوزها و روادیدهای مورد نیاز را بگیرد تازه به هفت خان عملیاتی 

کار برسد. 
بخش مهمی از چالش قوانین و مقرارت، مربوط به قوانین و مقررات گذشته است. سازمان های حاکمیتی کشور انباری 
از قوانین و مقررات تلنبار شده اند که بیشتر این قوانین و مقررات در تضاد و تناقض با یکدیگر تصویب شده اند؛ آیین نامه 
و مقراراتی برای فعالیتی خاص در یک شرایط زمانی خاص تصویب شده است، این قانون و مقررات در شرایط زمانی 
و مکانی خودش هم  چندان به اجرا گذاشته نشده اما پس از آن که شرایط زمانی گذشته و به پایان رسیده است این 
قانون هم چنان پا برجا مانده و امروزه که در چنان شرایطی نیستیم تبدیل به یکی از گردنه های نفس گیر کسب و کار 
و زندگی مردم شده است و دقیق تر و سختگیرانه تر از زمان خودش به اجرا گذاشته می شود. گاهی پیش می آید که 
کارشناس مسؤولی در سازمانی به دالیلی بنا را بر سنگ اندازی و بهانه تراشی می گذارد و با استدالل به یکی از این 
قوانین جلو انجام کاری را می گیرد یا با دستاویزکردن برخی از این قوانین، کار فرد دیگری را که مشکل قانونی دارد به 
سرعت راه می اندازد. شاید مشکل اصلی این ست که قوانین در کشور ما تصویب می شوند اما لغو نمی شوند. انباشت 
قوانین مزاحم و منتاقض در حوزه سالمت کشور، یکی از مشکالت عمده فضای کسب وکار صنعت سالمت است و این 
روزها که بحث سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری مطرح است بیشتر نمایان شده است. این امکان وجود دارد که 
دولت برای هموار کردن راه سرمایه گذاری خارجی، از قوانین مزاحم برای شرکت های خارجی بکاهد اما این پرسش 
پابرجاست که اگر دولت می داند این قوانین و مقررات مزاحم و دست وپاگیر است چرا با حذف و لغو این قوانین، راه 

سرمایه گذار داخلی را هموار و کوتاه تر نمی کند؟ 
سرمایه چه مالی باشد و چه انسانی، مانند آب راهش را پیدا می کند و خودش را به جایی می رساند که جایش باشد و بتواند 
شکوفا شود و ارزش افزوده تولید کند. چنانچه دولت و سازمان های حاکمیتی بتوانند قوانین و مقررات را یک دست و 
یکپارچه کنند و راه ایجاد کسب وکار را هموار کنند که سرمایه گذار و کارگزار داخلی بتواند با کمترین هدررفت سرمایه و 
تضمین بازگشت سرمایه و سود به فضای کسب وکار رونق دهد، پویایی و فعالی کارگزاران و شرکت های داخلی به خودی 
خود برای سرمایه گذار خارجی هم جذابیت ایجاد می کند اما هنگامی که سرمایه گذار خارجی، وضعیت کسب وکار 
گاه شود، هرگونه تضمینی هم در اختیار او گذاشته شود  شرکت های داخلی را مطالعه کند و از  بی سروسامانی آن آ

گرایش و میلی به سرمایه گذاری پیدا نخواهد کرد.
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دکتر سیدحسن هاشمی، وزیر بهداشت ایران در سفر 
دو روزه خود به الجزایر ضمن دیدار با رییس مجلس 
همکاری های  تفاهم  یادداشت  کشور،  این  سنای 
دو  پاستور  انستیتو  میان  تفاهم نامه  و  بهداشتی 
کشور ایران و الجزایر را امضا کرد. وزیر بهداشت ابراز 
امیدواری کرد با حضور بخش خصوصی در کشور 
ایجاد  دو کشور  برای  فرصت های جدیدی  الجزایر 
شود و ایران بتواند به خودکفایی این کشور درزمینه 

تولید دارو کمک کند:
»در شرایط جدید بین المللی و پس از توافق هسته ای 
ایران، فرصت های زیادی برای همکاری های مشترک 
بین دو کشور ایران و الجزایر وجود دارد. حوزه سالمت، 

بخشی از این فرصت ها برای همکاری است.« 
دکتر هاشمی، وزیر بهداشت ایران در روزهای ششم 
و هفتم آبان ماه در جریان سفر خود در روزهای ششم 
و هفتم آبان ماه امسال به کشور الجزایر با اشاره به این 
نکته ادامه داد: »عالوه بر دارو، حوزه های تجهیزات 
و  بهداشتی  خدمات  و  پژوهش  آموزش،  پزشکی، 
درمانی می تواند مبنای همکاری های مشترک میان 
ایران و الجزایر باشد. از همین رو در جریان این سفر دو 
روزه تفاهم نامه مشترکی در این زمینه ها بین دو کشور 

به امضا رسید.«
وزیر بهداشت از فرصت های مشترک سرمایه گذاری 
تولید  حوزه  در  الجزایر  در  ایران  خصوصی  بخش 
دارو و واکسن به عنوان یکی از مهم ترین محورهای 
همکاری دو کشور یادکرد و گفت: »پیش از امضای 
درمانی،  بهداشتی،  حوزه های  در  تفاهم  اسناد 
تجهیزات پزشکی، دارو، آموزش پزشکی و انستیتو 
پاستور دو کشور، شاهد افتتاح خط تولید یک دارو 
با مشارکت بخش خصوصی ایران در الجزایر بودیم.« 
به  خصوصی  بخش  توجه  از  امیدواری  ابراز  با  او 
فرصت های سرمایه گذاری در این کشور تأکید کرد که 
بخش خصوصی می تواند با انتقال دانش و فناوری به 
الجزایر، از بازار فروش این کشور و صادرات محصوالت 
خود به قاره آفریقا استفاده کند: »اگر طرف ایرانی 
به مواد تفاهم نامه امضاشده، عمل کند، در الجزایر 
امیدواریم  است.  فراهم  مناسبی  فرصت های 
کارگروه های  و  الجزایر  بهداشت  وزیر  سفر  در  که 
مشخص شده به ایران، شاهد پیشرفت های بیشتری 
در توافقات انجام  شده باشیم. بخش خصوصی در 

تفاهم نامه همکاری های بهداشتی و درمانی بین ایران و الجزایر امضا شد 

حوزه تولید دارو می تواند به بخش صادرات سازمان 
غذاودارو مراجعه کند. در این بخش نهایت همکاری 
توافقات  اساس  بر  و  شد  خواهد  تولیدکنندگان  با 
انجام شده، سفرای دو کشور برای ثبت دارو، تولید 
و سرمایه گذاری مشترک به بخش خصوصی کمک 

خواهند کرد.« 
دکتر هاشمی از عالقه مندی الجزایر به تولید دارو 
در کشورش خبر داد و گفت که ایران وظیفه دارد 
برای  الجزایر  کشور  مسؤوالن  عالقه  به  توجه  با 
خودکفایی درزمینه تولید دارو، آنها را برای رسیدن به 
این هدف یاری برساند: »بخشی از بازار داروی این 
کشور به محصوالت مشترک ایرانی تعلق دارد. از این 
 رو به زودی همکاری های مشترک ایران و الجزایر در 

حوزه تولید واکسن تحقق می یابد.«
استاندارد  ساخت  زمینه  در  ثبت  مقررات  تبادل 
داروها به صورت عربی و انگلیسی، تبادل اطالعات 
و همکاری مشترک در زمینه کنترل کیفیت داروها 
دوره های  برگزاری  و  کارشناس  تبادل  طریق  از 
کوتاه مدت و همکاری در زمینه هایی نظیر صنعت 
دارویی، انتقال فناوری و همکاری های مشترک میان 
توافق شده،  شرایط  اساس  بر  طرفین  شرکت های 
بررسی امکان تأسیس شرکت دارویی در جمهوری 
و فراهم کردن  الجزایر و حمایت  دموکراتیک خلق 
در  کشور  دو  فعال  مشارکت  برای  الزم  تسهیالت 
نمایشگاه عرضه دارو که در دو کشور برگزار می شود، 
به  که  است  بوده  تفاهمی  یادداشت  مفاد  ازجمله 

بهداشت،  وزیر  و  کشورمان  بهداشت  وزیر  امضای 
امضا  به  الجزایر  بیمارستان  اصالحات  و  جمعیت 

رسید.
به  توجه  با  تفاهم نامه  این  اساس  بر  هم چنین 
الجزایر،  و  ایران  پاستور  انستیتو  ظرفیت های 
طرفین همکاری خود را در تمام زمینه های ممکن 
مانند همکاری های مربوط به فناوری در زمینه های 
معرف های  و  بیولوژیک  محصوالت  واکسن، 
ایجاد  داد.  خواهند  توسعه  و  گسترش  آزمایشگاه 
تبادل  زمینه  در  طرف  دو  میان  همکاری  ارتباط 
داروها،  به ویژه  کشور  دو  در  تولیدشده  فرآورده 
و  پزشکی  تجهیزات  دندان پزشکی،  محصوالت 
مواد یک بار مصرف به صورت مواد خام و محصوالت 
کیفیت  کنترل  درزمینه  همکاری  و  تمام شده 
فرآورده های دارویی، فارماکووژیالنس و سم شناسی 

از دیگر مفاد این تفاهم نامه است. 
بر اساس بند دیگری از این تفاهم نامه که مربوط به 
همکاری های درمانی و خدمات بیمارستانی است، 
طرف ایرانی، سرمایه گذاران بخش خصوصی برای 
ساخت بیمارستان ها و کلینیک های مدرن تخصصی 
الجزایر  خلق  دموکراتیک  جمهوری  در  جدید  و 
و طرف  قرار خواهد داد  و مورد حمایت  را تشویق 
سرمایه گذاران  میان  الزم  ارتباطات  نیز  الجزایری 
ایرانی و الجزایری را  برای ساخت بیمارستان  انجام 

خواهد داد. 
www.behdasht.gov.ir

با سفر وزیر بهداشت به الجزایر؛
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زایمان  اختصاصی  واحدهای  راه اندازی  و  افتتاح 
از راه های تشویق و ترغیب مادران به زایمان  یکی 
طبیعی است. از این رو معاون درمان وزارت بهداشت 
از راه اندازی 714 واحد اختصاصی زایمان در کشور 

خبر داد.
به زودی  این که  به  اشاره  با  آقاجانی  محمد  دکتر 
714 واحد اختصاصی زایمان در 132 شهر کشور 
راه اندازی می شود، گفت: »ساخت و ایجاد هزار و 
100 واحد اختصاصی زایمان در دستورکار وزارت 
واحد  باید 1800  کلی  به طور  دارد.  قرار  بهداشت 
اختصاصی زایمان تا پایان دولت یازدهم در کشور 

راه اندازی شود.«
به گفته او، وجود واحدهای اختصاصی زایمان امکان 
حضور همراه در کنار مادر را ایجاد می کند. هم چنین 

میزان  به  را  بیمارستانی  عفونت های  واحدها  این 
قابل توجهی کاهش می دهد: »راه اندازی این واحدها 
به همراه 5 برنامه دیگر برای زایمان طبیعی باعث شده 

که میزان سزارین 6.5 درصد کاهش داشته باشد.«
تخت  هزار  راه اندازی  از  هم چنین  درمان  معاون 
روان پزشکی جدید در 78 شهر کشور سخن گفت: 
»12 خدمت در حوزه روان پزشکی وارد کتاب تعرفه 
خدمات سالمت شد که باید زیر پوشش بیمه قرار 
بگیرند. یکی از برنامه های حوزه درمان مراقبت های 
بیماری های روانی پس از ترخیص است. این برنامه 
در پنج دانشگاه علوم پزشکی کشور به صورت پایلوت 

در حال اجرا است.«
درمان  ملی  برنامه  دو  آقاجانی  دکتر  گفته  به 
و   247 کد  بیمارستان  قالب  در  قلبی  سکته های 
کد  بیمارستان  قالب  در  مغزی  سکته های  درمان 
 54 حاضر  حال  »در  است:  کار  دستور  در   724
بیمارستان در کشور در قالب بیمارستان کد 247 
پذیرنده و ارایه دهنده خدمات درمان سکته قلبی و 
55 بیمارستان در قالب بیمارستان کد 247 خدمات 

درمان سکته مغزی ارایه دهنده.«
www. behdasht.gov.ir

714 واحد اختصاصی زایمان راه اندازی می شود 
معاون درمان وزارت بهداشت 

مجهزترین  و  بزرگ ترین  از  یکی  ساخت  عملیات 
اورژانس های هسته ای و عمومی کشور در بیمارستان 

شهدای خلیج فارس بوشهر، آغاز شد.
با حضور دکتر علی اکبر صالحی، رییس سازمان 
وزیر  هاشمی  سید حسن  دکتر  و  اتمی  انرژی 
اورژانس  مجهزترین  ساخت  عملیات  بهداشت، 
امسال  آبان ماه  سی ام  روز  در  کشور  هسته ای 
با  زمینی  در  مرکز  این  شد.  آغاز  بوشهر  در 
بالغ بر  بااعتباری  و  مترمربع  زیربنای هشت هزار 
به  و  ساخته  ماه   ۱۸ طول  در  ریال  میلیارد   ۳۴۰

بهره برداری می رسد. 
وزارت  اعتبارات  محل  از  نیز  پروژه  این  اعتبار 
خواهد  تأمین  اتمی  انرژی  سازمان  و  بهداشت 
شد. با راه اندازی این مرکز، ۱۰۱ تخت جدید به 
بوشهر  خلیج فارس  شهدای  بیمارستان  ظرفیت 

اضافه می شود.
www.behdasht.gov.ir

عملیات ساخت مجهزترین 
اورژانس هسته ای کشور 

آغاز شد

 با مشارکت وزارت بهداشت 
و سازمان انرژی اتمی؛  

باالدستی  اسناد  در  که  مهم  موضوعات  از  یکی 
اقتصاد  سمت  به  حرکت  شده،  کید  تأ آن  بر 
و  تحقیقات  معاون  این رو  از  است.  دانش بنیان 
شرکت های  از  حمایت  بهداشت  وزارت  فناوری 
حوزه  در  فعال  فناوران  هم چنین  دانش بنیان، 
معاونت  این  اولویت های  از  را  پزشکی  و  دارو 

دانست.
رونق  برای  متعددی  تمهیدات  یازدهم  دولت  در 
اندیشیده  نیازهای کشور  برای رفع  به ویژه  فناوری 

شده است. 
دومین  خبری  نشست  در  ملک زاده  رضا  دکتر 
سالمت  ملی  فن بازار  نخستین  و  همایش 
دراین باره  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  در 
باهدف  شکوفایی  و  نوآوری  »صندوق  گفت: 
آخرین  اساس  بر  شد.  تشکیل  اقتصادی  رونق 
اطالعات تاکنون نزدیک به 800 میلیارد تومان 
آن  برای  گردش  در  سرمایه  و  تسهیالت  اعتبار 
شرکت های  اختیار  در  که  است  شده  تصویب 

شرکت های دانش بنیان 
حمایت می شوند

در حال حاضر  گرفت.  قرار خواهد  دانش بنیان 
کشور  در  دانش بنیان  شرکت   2100 به  نزدیک 
 670 تعداد  این  از  که  است  شده  راه اندازی 

شرکت در عرصه سالمت فعال هستند. 
این شرکت ها نزدیک به 300 میلیارد تومان گردش 
مالی دارند. ازاین رو یکی از مهم ترین برنامه های 

ما حمایت از این شرکت ها است.«
به گفته ملک زاده برخی از موانع حرکت به سمت 
می روند.  بین  از  به سختی  دانش بنیان  اقتصاد 
برای نمونه شرکت های دانش بنیان برای دریافت 
سپری  را  طوالنی ای  اداری  مراحل  باید  مجوز 
کنند: »معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
قصد حمایت از این شرکت ها را دارد اما به هر حال 
و طوالنی  پیچیده  این حوزه  در  اداری  روندهای 
تاکنون در این  ازاین رو همین مقداری که  است. 
بخش جلو رفته ایم می تواند پیشرفت قابل توجهی 

باشد.«
تهیه  بهداشت شیوه نامه ای  وزارت  افزود: »در  او 
عالی  شورای  در  نیز  مصوبه ای  هم چنین  شد، 
ویژه ای  تسهیالت  که  رسید  تصویب  به  فناوری 
برای فناوران فعال در حوزه دارو و پزشکی در نظر 

گرفته شود.«

www.behdasht.gov.ir

معاون تحقیقات و فناوری 
وزارت بهداشت
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پول  از محل  بانک ها  سپرده گذاری دانشگاه ها در 
توجه  تازگی  به  که  است  موضوعی  سالمت  حوزه 
مردم و برخی از فعاالن این حوزه را به خود جلب کرد. 
سخنگوی وزارت بهداشت با رد این شایعه درباره روند 
و چگونگی حفظ و یا بهره برداری از اعتبارات حوزه 
سالمت توضیحاتی را ارایه کرد. او در ادامه درباره تورم 
حوزه سالمت سخن گفت و دو برابرشدن تورم در این 

حوزه را نیز غیرقابل قبول دانست. 
حساب  به  ابتدا  سالمت  حوزه  روزانه  »درآمد 
بیمارستان و بعد به حساب دانشگاه واریز می شود. 
حساب  به  را  خود  اعتبارات  تمام  نیز  دانشگاه ها 
خزانه می ریزند و سپس این پول به وزارت بهداشت 
می رسد. پس از آن نیز این پول ها به صورت آبشاری 
توزیع می شود. در این مدت این مبالغ در حساب 
بانک ها است.« این روند چگونگی توزیع درآمد در 
دانشگاه های علوم پزشکی است که ایرج حریرچی، 
سخنگوی وزارت بهداشت در نشست خبری خود 
بیان کرد و گفت: »به صورت رسمی اعالم می کنم 
که دانشگاه های علوم پزشکی حتی یک ریال هم 
هرگونه  بنابراین  ندارند.  و  نداشته  سپرده گذاری 
قانون  بر  منطبق  که  بانک ها  در  سپرده گذاری 
سپرده گذاری باشد در وزارت بهداشت وجود ندارد.« 
بهداشت  حوزه  در  مالی  مستقل  واحد   1،699
درآمدزایی  آنها  از  بخشی  که  دارد  وجود  درمان  و 
باید حساب صندوق های خود  این واحدها  دارند. 
را به صورت روزانه در حساب بانکی بیمارستان واریز 
کنند چرا که اگر در جیب افراد بیمارستان باشد شبهه 
اختالس ایجاد می شود: »پول ها پس از واریز به خزانه 

دانشگاه ها یک ریال سپرده گذاری هم ندارند
سخنگوی وزارت بهداشت 

پرداخت  برای  آبشاری  به صورت  بهداشت  وزارت 
حقوق، تسویه حساب خریدها و دیگر هزینه ها صرف 
می شود. ممکن است باقیمانده این پول ها که البته 
پرداخت  برای  بانک ها  پیشنهاد  با  نیست  هم  زیاد 
سود در آنجا، باقی بماند اما بازهم ریالی از آن برای 
کارانه  و  دانشگاه ها  هزینه  پرداخت  و  دانشگاه ها 
صرف نمی شود. بلکه تمام سود سپرده با تشخیص 
هزینه  مردم  برای  دانشگاه ها  امنای  هیات های 

می شود.« 

ازاعتباراتهدفمندیاستفادهنکردهایم
چندی پیش وزیر بهداشت عنوان کرد که حتی یک 
ریال از محل اعتبارات هدفمندی برای اجرای طرح 
تحول سالمت دریافت نکرده است، سخنگوی وزارت 
وزیر  »منظور  گفت:  موضوع  این  درباره  بهداشت 
بهداشت اعتبارات هدفمندی بوده است. ما هنوز از 
محل اعتبارات هدفمندی چیزی دریافت نکردیم اما با 
توجه به اولویت هایی که دولت برای اجرای طرح تحول 
سالمت در نظر گرفته از دیگر اعتبارات وزارت بهداشت 

برداشت کرده ایم تا کار روی زمین باقی نماند.« 

به گفته او برداشت از دیگر اعتبارات وزارت بهداشت 
از  کدام  »هیچ  است:  بوده  کار  یافتن  ادامه  برای 
کاهش  هم چنین  سالمت  تحول  طرح  بسته های 
سالمت  تحول  طرح  قالب  در  بهداشتی  خدمات 

تاکنون متوقف نشده است.« 
حریرچی درباره تورم حوزه سالمت توضیح داد: »در 
شرایطی که هزینه جراحی در بخش خصوصی سه تا 
هفت میلیون تومان شد، تعرفه دولتی به یک میلیون 
و 400 هزار تومان افزایش یافت. این در مقایسه با 
هزینه ای که در بخش خصوصی انجام می شود به 
معنای تورم نیست. از سوی دیگر از سال 80 تا سال 
91 بیش از 50 درصد هزینه های سالمت از جیب 
مردم بود اما در سال 93 به 40 درصد کاهش یافت، 
در سال 92 و 93 نیز خانوارها 5.8 درصد از درآمد 

خود را برای سالمت هزینه کردند.« 
به گفته او در تورم سالمت نکته کلیدی این است که 
در سال های اجرای طرح تحول هزینه پرداختی مردم 
کاهش یافته است. یعنی در سال 92 تورم سالمت 
بالغ بر 34.8 درصد، در سال 93 بالغ بر 31.7 و در 
سال 94 بالغ بر 23.8 درصد و در 6 ماهه اول امسال 
تورم سالمت به 17 درصد کاهش یافت و در مجموعه 
هزینه خانوار در بهداشت به ویژه در سال 93 که نقد 
به آن وارد می کنند 18 درصد افزایش یافت در حالی 
که تورم جامعه 15 درصد بود: »بنابراین تورم سالمت 
در این سال دو برابر نشده است و این آمارهای رسمی 

بانک مرکزی و مرکز آمار است.« 

www.isna.ir

شیوه نامه اجرایی نظارت بر سطوح مختلف توزیع و 
عرضه تجهیزات و ملزومات پزشکی در مراکز درمانی 
تجهیزات  اصناف  و  تأمین کننده  شرکت های  تا 
مدیرکل  بیگلر  دکتر  سوی  از  پزشکی،  ملزومات  و 
به  پزشکی  ملزومات  و  تجهیزات  ارزیابی  و  نظارت 

دانشگاه های علوم پزشکی ابالغ شد.
توزیع  مختلف  سطوح  بر  نظارت  اهمیت  دلیل  به 
ارزیابی  پزشکی،  ملزومات  و  تجهیزات  عرضه  و 

ابالغ شیوه نامه اجرایی نظارت بر سطوح مختلف توزیع و عرضه تجهیزات و ملزومات پزشکی

شیوه  از  اطمینان  هم چنین  و  موجود  وضعیت 
وسایل  عرضه  و  توزیع  نگهداشت،  تأمین،  صحیح 
پزشکی ایمن، اصیل و باکیفیت، شیوه نامه اجرایی 
ملزومات  و  تجهیزات  حوزه  در  ارزیابی  و  نظارت 
ابالغ،  برای  آن  فهرست های  همراه  به  پزشکی 
اجرا و نظارت دقیق ابالغ شد. کارشناسان باید با 
ایجاد امکانات سخت افزاری و نرم افزاری موردنیاز 
به  مربوط  امکانات  ارزیابی،  و  نظارت  انجام  برای 

مستندسازی و ایجاد بایگانی مستندات، ارزیابی ها 
و تکمیل فهرست ها مطابق با این شیوه نامه عمل 
این  به  مربوط  گزارش های  باید  هم چنین  کنند. 
حوزه را به صورت دایمی به این اداره کل ارایه کنند. 
عملکرد  بر  نظارت  و  پایش  باهدف  اداره کل  این 
دانشگاه ها در اجرای دقیق و صحیح این شیوه نامه، 

بازدیدها و بررسی های میدانی انجام خواهد داد.
www.imed.ir
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از  ارز  زیادی  مقدار  خروج  موجب  دارو  واردات 
واردات  بر  نظارت  همین رو  از  می شود.  کشور 
وزارت  که  بود  ضروریاتی  از  دارویی  محصوالت 
گرفت.  درپیش  را  آن  یازدهم  دولت  در  بهداشت 
برنامه های  تشریح  به  دارو  و  غذا  سازمان  رییس 
جدید در نظر گرفته شده برای حوزه دارو و نظارت 

جدی بر واردات آن پرداخت. 
غذاودارو  سازمان  رییس  دیناروند،  رسول  دکتر 
برای  بهداشت  وزارت  سیاست های  درباره 
دولت،  پایانی  سال  در  داخل  تولید  از  حمایت 
گفت: »در شورای فناوری سالمت که به ریاست 
را  سیاستی  می شود،  تشکیل  بهداشت  وزیر 
تصویب کردیم که طبق آن درباره کاالهای مشابه 
پزشکی  تجهیزات  و  دارو  مانند  داخلی  تولید 
است،  دارو  و  غذا  سازمان  با  آن  بازار  تنظیم  که 
از  سیاست  این  شود.  انجام  سختگیری هایی 
ابتدای سال ۹۳ برقرار شد. بر این اساس در هر 
قسمتی از بازار دارو و تجهیزات پزشکی که در توان 
است،  کشور  نیازهای  پاسخگوی  و  داخل  تولید 
هم چنین  نمی شود.  داده  جدید  واردات  اجازه 
واردات فرآورده های مجاز نیز محدود می شود. به 
طوری که اجازه واردات حداکثر ۱۰ درصد از سهم 

بازار داده می شود.« 
به کاهش  منجر  این سیاست  پیشبرد  او  گفته  به 
 ،۹۲ سال  »در  شد:  واردات  به  ارزی   وابستگی 
میزان واردات دارو یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون دالر 
این  واردات  بر  نظارت  اجرای سیاست  با  که  بود 

واردات دارو با سختگیری و نظارت بیشتری انجام می شود
رییس سازمان غذا و دارو 

عدد در سال ۹۴ به میزان ۱ میلیارد دالر رسیده 
همین  در  ما  پیش بینی  هم   ۹۵ سال  در  است. 

حدود است.« 
بازار  ۷۰درصد  حدود   ۹۴ سال  در  او  گفته  به 
تولید داخل اختصاص داشت.  به  دارویی کشور 
۳۰درصد بازار هم در اختیار واردات بوده است: 
این اساس میزان واردات تقریبا یک میلیارد  »بر 
سال  چهار  به  نسبت  عدد  این  است.  بوده  دالر 
اختیار  در  را  بازار  از  ۴۰درصد  گذشته که حدود 
داروهای  سهم  یافت.  کاهش  1۰درصد  داشت 
تولید داخل نیز از ۶۰درصد به ۷۰درصد افزایش 

یافت.« 
میزان  نسبت  همان  »به  افزود:  دیناروند  دکتر 
میلیارد   ۱ از  و  یافت  کاهش  هم  دارویی   واردات 
و۳۰۰ میلیون دالر واردات به ۱ میلیارد رسیدیم. 
از طرفی میزان صادرات داروی ایران نیز در چند 
سال گذشته بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دالر بوده 
است. البته این میزان صادرات عدد باالیی نبود 
جایگاه  شایسته  دارو  صادرات  میزان  این  زیرا 

علمی، فناوری و صنعتی کشور ما نیست.« 
تراز  به  رسیدن  شرط  غذاودارو  سازمان  رییس 
سند  هدف  که  دارو  حوزه  در  مثبت  تجاری 
و  دانست  صادرات  افزایش  را  است  چشم انداز 
گفت: »باید صادرات مان از زیر ۲۰۰ میلیون دالر به 
باالی ۱ میلیارد دالر برسد. این کار شدنی است زیرا 
یک زمانی صادرات دارویی این کشور دو میلیون 
دالر بوده است، اما در حال حاضر ۱۰۰ برابر شده 
صادراتمان  هم  باز  که  نمی گوییم  ما  حال  است. 
صادرات  همین که  بلکه  کند،  رشد  برابر   ۱۰۰

دارویی  کشور پنچ برابر هم شود، کافی است.« 
سازمان  پیش  سال  دو  هدف گذاری  او  گفته  به 
غذا و دارو رسیدن به ۳۵۰ میلیون دالر صادرات 
دارو برای سال ۱۳۹۶ بوده است: »از آنجایی که 
مواجه  تاخیرهایی  با  هسته ای  توافق  اجرای  در 
شدیم، باز هم امیدواریم که به این هدف برسیم. 
بهبود شرایط بین المللی و جنب وجوش و حرکت 
هدف  این  به  رسیدن  برای  داخلی  شرکت های 

ضروری است.« 
www.isna.irv

علیرضا مهرصادقی مدیرعامل گروه صنعتی هوایار 
تجارت  و  معدن  صنعت،  ماندگار  چهره  به عنوان 

برگزیده شد. 
هشتمین دوره از همایش معرفی چهره های ماندگار 
صنعت، معدن و تجارت ایران در روز هفدهم آبان ماه 
امسال با حضور وزیر صنعت و جمعی از نمایندگان 
مجلس در محل مرکز همایش های صداوسیما برگزار 
شد. در این همایش علیرضا مهرصادقی مدیرعامل 
گروه صنعتی هوایار به عنوان چهره ماندگار صنعت، 
از جمعی  برگزیده شد. هم چنین  و تجارت   معدن 
به  قدردانی  نیز  جوان  تولیدکنندگان  و  مدیران  از 

عمل آمد. 
گروه صنعتی هوایار در یازده سال گذشته درزمینه 
درزمینه   به ویژه  پزشکی  تجهیزات  تأمین  و  تولید 
گازهای طبی فعالیت داشته است. در حال حاضر 
و  محصوالت  از  درمانی  مرکز  و  بیمارستان   450

خدمات این شرکت استفاده می کنند.  
در لوح تقدیر این عنوان ارزشمند آمده است: »به  
پاس ایثار و فداکاری تان در توسعه و پیشرفت کشور 
و بر اساس تأیید هیأت علمی این جشنواره به عنوان 
چهره ماندگار صنعت، معدن و تجارت ایران انتخاب  
شده اید. امیدواریم به مدد ایزد منان و علم، ایمان و 
اخالص شما پایه های عزت و اقتدار ایران اسالمی 

استوارتر شود.«
علیرضا  آقای  انتخاب  درمان،  صنعت  ماهنامه 
مهرصادقی را به عنوان چهره ماندگار صنعت، معدن 
و تجارت به ایشان و شرکت ارزشمند هوایار تبریک 

می گوید.

مدیرعامل گروه صنعتی 
هوایار، چهره ماندگار 
صنعت، معدن و تجارت 

ایران  شناخته شد 
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سخنگو و مدیرکل روابط عمومی سازمان انتقال خون 
واحد خون  میلیون  نیم  و  دو  توزیع حدود  از  ایران 
و  درمانی  مراکز  به  امسال   گذشته  ماه  هشت  در 
بیمارستانی خبر داد و گفت: »اهدای خون در کشور 
نسبت به مدت 8 ماهه مشابه سال گذشته 1 درصد 

رشد داشته است.«
»تاکنون یک میلیون و 792 هزار و 655 نفر برای 
کشور  سراسر  انتقال خون  مراکز  به  خون  اهدای 
مراجعه کرده اند که از این تعداد یک میلیون و 443 
هزار و 371  نفر موفق به اهدای خون شده اند.« 
روابط  مدیرکل  و  سخنگو  حاجی بیگی  بشیر  دکتر 
این  بیان  با  ایران  انتقال خون  سازمان  عمومی 
مطلب، گفت:  »در هشت ماه گذشته 2 میلیون و 
488 هزار و 178  واحد خون و فرآورده های آن شامل 
گلبول قرمز فشرده شده، پالکت و پالسما به مراکز 
درمانی و بیمارستانی کشور توزیع شده است. این 
افزایش  قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  در  آمار 

داشته است.«  
به گفته او استان های تهران، فارس و خراسان رضوی 
بیشترین میزان اهدای خون را داشته اند. هم چنین 
در  آن  فرآورده های  و  خون  توزیع  میزان  بیشترین 
بیمارستان ها و مراکز درمانی استان تهران با  589 
گذشته  ماه   8 »در  است:  بوده  واحد   130 و  هزار 
بانوان استان های لرستان، مرکزی و خراسان شمالی 
در  را  بانوان  خون  اهدای  شاخص  میزان  باالترین 
کشور داشته اند. شاخص اهدای خون مستمر در 
استان سمنان نزدیک 70 درصد است. بعد از استان 
سمنان شاخص اهدای خون مستمر در استان های 
 62 بلوچستان  و  سیستان  و  درصد   66 کردستان 

درصد است.« 
www.behdasht.gov.ir

دو و نیم میلیون واحد خون 
در هشت ماه امسال توزیع شد

سخنگو و مدیرکل روابط عمومی 
سازمان انتقال خون ایران

وزارت  اطالعات  فناوری  و  آمار  دفتر  سرپرست 
کارت  صادرکننده  که  نکته  این  بیان  با  بهداشت 
تأکید  است،  بهداشت  وزارت  سالمت،  هوشمند 
صدور  برای  اجتماعی  تأمین  سازمان  که  کرد 
کارت هوشمند باید با وزارت بهداشت هماهنگ 

باشد.
پرونده  بحث  سالمت،  تحول  برنامه  شروع  با 
الکترونیک سالمت که از برنامه های سوم و چهارم 
توسعه مسکوت مانده بود، اجرا شد و سامانه مربوط 
الکترونیک  پرونده  )سامانه  سپاس  نام  به  آن  به 
اجرای  اهداف  از  یکی  شد.  طراحی  سالمت( 
الکترونیک یک پارچه سالمت شهروندان،  پرونده 
فرد  هر  سالمت  با  مرتبط  اطالعات  جمع آوری 
ساختارهای  برای  اطالعات  این  به  دسترسی  و 
سید  دکتر  است.  سالمت  خدمات  ارایه دهنده 
محمود تارا، سرپرست دفتر آمار و فناوری اطالعات 
اطالعات  جمع آوری  اشاره  با  بهداشت  وزارت 
سالمت افراد در حوزه بستری در سامانه سپاس، 
ابتدای طرح تحول سالمت یک پنجم  گفت: »در 
بیمارستان های دولتی به این سامانه متصل بودند 
بیمارستان های  ۱۰۰ درصد  حاضر  حال  در  که 
دولتی نیز به سامانه سپاس متصل شده اند. برنامه 
بعدی جمع آوری اطالعات سالمت افراد در حوزه 
بهداشت  حوزه  در  که  است  بهداشت  و  سرپایی 
تمام  بهداشتی  یک پارچه  سامانه  راه اندازی  با 
این  به  خانه های بهداشت و مراکز جامع سالمت 

سامانه متصل شده اند.«
پرونده  ایجاد  دیگر  اهداف  از  یکی  او  گفته  به 
مراکز  به  مراجعه  آسان شدن  سالمت  الکترونیک 
سازمان های  با  توافقاتی  »با  است:  مردم  برای 
بیمه گر انجام شده، در مرحله بعد اطالعات مراکز 
خصوصی در مراجعه های سرپایی به سامانه متصل 
می شود. ولی گزارشات در مرحله بعد به دست ما 
داده  بیمه گر  به سازمان های  داده  یعنی  می رسد 
می شود و در مرحله بعد به وزارت بهداشت فرستاده 

می شود.«
دکتر تارا یکی از اقدامات در راستای برنامه تحول 
سالمت را اجباری کردن احراز هویت بیمار و ثبت 
کد ملی در خدمات سالمت بیان کرد و گفت: »در 

سامانه  درمانی  و  بهداشتی  مراکز  و  بیمارستان ها 
احراز هویت راه اندازی شده است. با داشتن شماره 
ملی افراد توانستیم تمام اطالعات فرد را به صورت 
خدمات  تمام  ارایه  بنابراین  باشیم.  داشته  یک جا 
جانبی با شماره مرجع که همان کدملی فرد است 
انجام می شود. با این فرایند نیاز به دفترچه پزشکی و 

کارت های الکترونیک حذف شد.«
و خدمات  تمامی دسترسی ها  بهداشت  وزارت  در 
سالمت تنها با احراز هویت افراد و شماره ملی آنها 
قابل انجام است: »اقدامی که در وزارت بهداشت 
صورت گرفته است متمرکز بر کمترین هزینه کرد، 
بیشترین آسایش برای شهروندان و کمترین میزان 
ضرورت برای حمل کارت های متعدد و دفترچه های 
فیزیکی و شناسه های مختلف است. سازمان تأمین 
اجتماعی اگر بخواهد به هر دلیلی و هرزمانی کارتی 
برای خدمات یکپارچه سالمت به شهروندان ارایه 
دهد، باید از سوی وزارت بهداشت که تنها سازمان 
مسؤول بخش سالمت جامعه است، سازمان دهی و 

اجرا شود.«
تأمین  سازمان  کارت  از  استفاده  او  گفته  به 
اجتماعی و اتصال آن از سوی این سازمان به حوزه 
سالمت، فقط در مراکز ملکی تأمین اجتماعی باید 
صورت گیرد. استفاده از این کارت برای دیگر مراکز 
باشد:  بهداشت  وزارت  با هماهنگی  باید  درمانی 
مجموعه  در  می تواند  اجتماعی  تأمین  »سازمان 
مراکز ملکی خود از کارت ها و فناوری های مشابه 
در  نکردن  مشکل  ایجاد  و  مانع نشدن  به شرط 
بیمه شوندگان  به  سالمت  خدمات  ارایه  راستای 

ارایه خدمت کند.«

www.mehrnews.com

وزارت بهداشت، صادرکننده کارت هوشمند سالمت است
سرپرست دفتر آمار وزارت بهداشت
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درحالی که چندی پیش وزیر بهداشت کشور وعده 
از 21 هزار تخت بیمارستانی  ایجاد و بهره برداری 
تا پایان کار دولت یازدهم را داده بود، مدیرکل دفتر 
توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت 
از تحقق و افتتاح بخش زیادی از این طرح تا اواخر 

امسال و اوایل سال آینده خبر داد. 
از  تأمین 21 هزار تخت بیمارستانی را یکی  طرح 
مهم ترین طرح های در حال اجرا در حوزه  سالمت 
کشور است. مهندس امیر ساکی، مدیر کل دفتر 
توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت 
در سی و دومین همایش معاونان توسعه مدیریت و 
منابع و دفاتر فیزیکی دانشگاه های علوم پزشکی 
سراسر کشور که در شهر مقدس مشهد برگزار شد، 
در این باره گفت: »تاکنون حدود 13 هزار تخت در 
این طرح تأمین شده است. با برآوردهایی که شده 
است بیشترین تعداد طرح ها اواخر امسال و اوایل 

سال بعد افتتاح خواهد شد.«
به گفته او یکی از مهم ترین بخش های طرح تحول 
نظام سالمت، طرح احداث بلوک های زایمانی است 
که تاکنون 848 تخت ال دی آر )LDR( در این طرح 

تکمیل شده است. 
مدیرکل دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی 

افتتاح طرح تأمین 21 هزار تخت بیمارستانی تا اوایل سال آینده

وزارت بهداشت در ادامه به طرح بهسازی و افزایش 
ظرفیت اورژانس ها به عنوان یکی دیگر از بسته های 
طرح تحول نظام سالمت اشاره کرد و گفت: »مردم 
به عنوان  را  اورژانس  بیمارستان ها،  به  مراجعه  در 
می بینند.  خدمات درمانی  ارایه  قسمت  مهم ترین 
پیشانی  اورژانس ها  معتقدیم  اساس  این  بر 
بیمارستان ها هستند. در این طرح  ساخت 120 
اجرا  حال  در  بیمارستان ها  مهم ترین  در  اورژانس 

است.«
اصلی  مشکالت  از  یکی  ساکی  مهندس 
 ،)ICU( بیمارستان ها را کمبود تخت های آی سی یو
 )PICU( سی یویو پی آی  و   )NICU(ان آی سی یو

در  ویژه  بخش های  توسعه  و  »ایجاد  می داند: 
نظام  تحول  طرح  موارد  دیگر  از  نیز  بیمارستان ها 
سالمت است. تاکنون توانسته ایم بخش زیادی از 
هتلینگ  حوزه  در  هم چنین  کنیم.  احداث  را  آنها 
نیز تا کنون 2 میلیون و 500 هزار مترمربع فضای 

بیمارستانی در این طرح احیا شد.«
او با اشاره به ساخت سالمتکده ها گفت: »قرار بود 
که 20 سالمتکده در کشور ایجاد شود. هم اکنون 
ساخت 10 سالمتکده در کشور در دستور کار قرار 
بحث  در  می تواند  سالمتکده ها  این  است.  گرفته 

درمان و طب سنتی بسیار اثرگذار باشد.« 
www.behdasht.gov.ir

مدیرکل دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت

پزشکی  تجهیزات  و  ملزومات  بر  نظارت  مدیرکل 
اعالم  این  از  پیش  درحالی که  غذاودارو  سازمان 
پایان  تا  چینی  پزشکی  تجهیزات  ورود  بود   کرده 
آذرماه سال جاری آزاد است، از محدودیت های ورود 

کاالهای پزشکی چینی به ایران خبر داد.
تجهیزات  اداره کل  که  محدودیت هایی  از  یکی 
پزشکی برای ورود کاالهای چینی به ایران ابالغ کرده 
است، جلوگیری از ورود کاالهایی است که در آن 
کشور ثبت نشده اند. به گفته محمود بیگلر مدیرکل 
سازمان  پزشکی  تجهیزات  و  ملزومات  بر  نظارت 
صادر  ورود  مجوز  محصوالت  این  برای  غذاودارو 
نمی شود. او در این باره گفت: »همه کاالهای چینی 
کیفیت کمی ندارند. بسیاری از آنها استانداردهای 

محدودیت ورود کاالهای چینی به کشور، اولویت با تولیدات داخلی است

مطرح بین المللی را در حد مطلوب، رعایت می کنند 
اما در چند ماه گذشته محدودیت های قابل  توجهی 
تجهیزات  بازار  در  چینی  شرکت های  حضور  برای 
ادامه  هم چنان  که  شده ایم  قایل  ایران  پزشکی 

خواهد داشت.« 
او افزود: »فراوده ای که قرار است به کشور وارد شود، 
به جز فرآورده های قاچاق، بر اساس نظرات کمیته 
کارشناسی که اعضای آن از استادان هیأت علمی 
مصرفی  و  فنی  ارزیابی  مورد  هستند  دانشگاه ها 
قرار می گیرد. در صورت تأیید نظر این اعضا درباره 
جنبه های مختلف محصوالت، مجوز الزم برای آنها 

صادر می شود.«
کشور  به  کاالها  ورود  برای  بیگلر  دکتر  گفته  به 

مسیر کارشناسی وجود دارد اما اولویت همواره با 
تولیدات داخلی است: »اگر در مواردی تولید داخل 
وجود نداشته باشد با توجه به نظر کمیته فنی، به 
محصوالت دیگر اجازه واردات داده می شود، البته 
معتبر  تجاری  نشان های  برای  صادرشده  مجوز 

خواهد بود.«
او درباره عرضه و تقاضا برای تجهیزات پزشکی در 
بازار سالمت کشور گفت: »عرضه و تقاضا در بازار 
بود. طبیعی  غافل  آن  از  نباید  که  مساله ای است 
برای  را  خود  نتواند  محصولی  که  زمانی  تا  است 
مصرف کننده ثابت کند در صورت دارا بودن  مجوز 

ورود، باز هم در بازار  مشتری نخواهد داشت.«
www. ifdana.fda.gov.ir
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این سفر با مشارکت شرکت رهام  طب اسپادانا و دکتر 
 )TRAIDE(حسام گنجویان از ایران و شرکت ترید
از آلمان برنامه  ریزی و برگزار شد، در این سفر، دو 
نشست تجاری بی تو بی )B2B( میان هیأت المانی 
و شرکت های ایرانی 14 و 16 آذرماه در هتل پارسیان 

اوین و بیمارستان آتیه تهران برگزار شد.
وزارت اقتصاد و انرژی آلمان برای آن که بتواند راه 
ورود شرکت  های کوچک و متوسط خود به بازارهای 
این  به توسعه  و  را هموار کند  ایران  به ویژه  جهانی 
این  در  بازار  توسعه  برنامه  کند،  کمک  شرکت ها 
شرکت ها را به مناقصه گذاشت که شرکت ترید در این 
مناقصه برنده شده بود و این شرکت در مذاکراتی با 
شرکت رهام    طب اسپادانا برای برگزاری سفر هیأت 

آلمانی به ایران به توافق رسیدند.
شرکت های بوسانا)BOSANA(، مارکوس فرینگس 

 ،)CHILI(چیلی  ،)Markus Frings(
زوتونیکس    ،)LEA(له آ دامون طب ایرانیان، 
ا م ای دی )Xotonices MED(، مدی  )Medi(،اشمیتز 
 ،)Abaxis Europe( یوروپ  آبکسیس   ،)Schmitz(
FUTURA-( فوتورا  دنت   ،)Précises( پری سیس 
زونه  و  اشمیتس   ،)ACL( ِای سی ا ل   ،)DENT
آلمانی  هیأت  اعضای   )Schmitz und Shone(
بودند که به ایران آمده بودند تا بتوانند در مذاکره با 
شرکت های ایرانی، شرکای خود را انتخاب و راه ورود 

کاالهای شان را به بازار ایران هموار کنند.

فروشتجهیزاتپزشکیایراندربازارهای
اروپایی

مهندس زهرا سادات؛ مدیرعامل رهام طب اسپادانا 
از  هدف  صنعت درمان  خبرنگار  با  گفت و گو  در 

دسترسی  را  برنامه  این  برگزاری 
به  ایرانی  شرکت های  راحت تر 
بازارهای بین المللی و منابع  مالی 
با گرد آوردن سازمان ها به خصوص 
سازمان های مالی و دخالت دادن اتاق های بازرگانی 
اروپا در یک مشارکت متقابل دانست و افزود: »بیشتر 
هیأت های اروپایی با رویکرد سیاست های کالن مالی 
را  خاصی  صنفی  مشکالت  و  می شوند  ایران  وارد 
نمی توانند حل کنند. از  سوی  دیگر وقتی موضوع 
اقتصاد کالن پیش می آید مؤسسات مالی از این که 
شامل تحریم ها شوند، می ترسند و بیم دارند که این 
موضوع سرعت عملکرد این گونه مؤسسات را کند 
 می کند. به همین  منظور رهام طب از مؤسسات مالی، 
حوزه  مشخص  اقتصادی  مختصات  در  تنها 
تجهیزات پزشکی برنامه می خواهد و در این راستا به 

آلمان بازار ایران را برای
رشد شرکت های کوچک خود مناسب می داند

نشست و مذاکره رو  در  روی هیأت آلمانی با شرکت های ایرانی

هیأتی تجاری متشکل از 12 شرکت فعال آلمانی در زمینه تجهیزات پزشکی و زیر نظر وزارت اقتصاد  و  انرژی جمهوری فدرال آلمان به منظور 
همکاری و گسترش بیشتر روابط اقتصادی  و  تجاری بین ایران  و  آلمان 13 تا 17 آذرماه به تهران سفر کردند. هیأت آلمانی متشکل از شرکت های 
متوسط و کوچک آلمانی در حوزه تجهیزات پزشکی و آزرمایشگاهی بود که بیشتر این شرکت ها در پی توافق با شرکت های ایرانی و اعطای نمایندگی 

برای گسترش بازار خود در ایران بودند.
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دنبال یک جواب مشخص از طرف مقابل نیز است.«
در راستای این برنامه از چند مؤسسه مالی سوییسی 
نیز درخواست شده بود که این هیأت اقتصادی را 
همراهی کنند: »این پیشنهاد را به صنف های دیگر 
نیز داده    ایم که از طرف صنف خود به طور مستقیم با 
اتاق های بازرگانی و مراکز  مالی وارد مذاکره شوند و 
به صورت مشخص دغدغه های صنف خود را منتقل 

کنند و منتظر تصمیم های کالن و زمان بر نباشند.«
بیشتر  اقتصاد  وابستگی  به  اشاره  با  سادات  خانم 
اقتصاد  موتور  صادرات،  به  اروپایی  کشورهای 
گفت:  و  دانست  کوچک  و  خرد  صنایع  را  آلمان 
راهبرد  این  شناخت  با  اسپادانا  رهام طب  »شرکت 
آلمان و در یک رابطه برد- برد برای شرکت هایی که 
خواستار فعالیت در ایران هستند، با درنظر گرفتن 

پیش شرط هایی بستری مناسب را فراهم می کند.«
او در ادامه انتقال فناوری به ایران، مشارکت در زمینه 
تولید و راه اندازی خطوط تولید جدید در کشور را 
برای  اسپادانا  رهام طب  پیش شرط های  به عنوان 
ایران  در  شرکت ها  این  حضور  شرایط  فراهم کردن 

معرفی کرد. 
خانم سادات به ارتباط گرفتن رهام طب اسپادانا با 
تشکل ها و انجمن های پزشکی اروپا برای اجرای این 
برنامه اشاره کرد و گفت: »خواستیم تمامی ابزاری که 
باعث می شود تجارت بین المللی تجهیزات پزشکی 
روان تر شود و تولیدات داخلی به بازار های بین المللی 

دسترسی یابند، را فراهم کنیم.«
ارز  آلمانی  شرکت های  اگر  سادات  خانم  گفته  به 
ما را می خواهند باید فناوری را نیز به کشور انتقال 
دهند:»هنوز در ابتدای راه قرار داریم و ما به عنوان 
تجهیزات پرشکی  بزرگ  خانواده  از  کوچکی  عضو 
که  برسیم  خودباوری  از  مرز  این  به  باید  کشور 
می توانیم تجهیزات پزشکی ایران را به آلمان منتقل و 

دو کشور را به هم مرتبط کنیم.«
به گفته سادات این هیأت اقتصادی که با حمایت 
مستقیم وزارت اقتصاد   و  انرژی آلمان به کشور سفر 
دولت  توسط  برگزار شده  مناقصه  در  پیشتر  کرد، 
گرفته   را  برنامه  این  انجام  برای  الزم  امتیاز  آلمان 
آلمانی  شرکت  نماینده  اسپادانا  بود:»رهام طب 
ترید در ایران است. وقتی شرکت ترید قصد شرکت 
در این مناقصه را داشت، رهام طب اسپادانا تمامی 
همکاری های الزم را با این شرکت انجام داد. از سوی 
 دیگر فعال بودن رهام طب در زمینه تجهیزات  پزشکی، 
و عرصه تجارت بین الملل برای گروه تصمیم گیری در 

آلمان خیلی جالب بود. شرکتی که با تهیه یک راهبرد 
و خواستار  برمی دارد  گام  راستا  این  در  میان مدت 

پایه گذاری یک رابطه راهبردی است.«
مدیرعامل رهام طب اسپادانا با  اشاره به شناسایی 
با  اروپایی  کشورهای  دوباره  ارتباط  راه های  تمام 
گفت:  تجهیزات  پزشکی  زمینه  در  ایران  اقتصاد 
»با یک برنامه ریزی منظم شروع به مذاکره با هیأت 
آلمانی کردیم و به  آن ها راهنمایی دادیم که چگونه 
می توانند وارد اقتصاد ایران شوند تا هم شرایط کاری 
بتوانیم  هم  و  شود  تسهیل  ما  شرکت های  برای 
تولیدات  داخلی خود را در بازارهای  جهانی بفروشیم 
تا شرکت های دو طرف بتوانند از ظرفیت اقتصادی 
همدیگر  بالقوه  توانایی های  و  بازار  دو  در  موجود 

بهره مند شوند.«

امضاتفاهمنامهبرایورودتولیداتداخلی
بهبازارهایاروپایی

یکی از مهم ترین شرایط ما برای ادامه همکاری این 
برای  تفاهم نامه ای  اروپایی  شرکت های  که  ا ست 
کمک به ورود تولیدات  داخلی به بازارهای  اروپایی، 
یا راه اندازی خط تولید و انتقال فناوری امضا کنند: 
»هدف اصلی ما فروش کاالهای  ایرانی در بازارهای 
برای  درخور  و  مناسب  بستری  ایجاد  و   اروپایی 
این  در  عزیزمان  میهن  تجهیزات پزشکی  صنعت 
بازار است. چراکه تولیدات خیلی از شرکت های ما 
استانداردهای بین المللی الزم را دارند ولی به خاطر 
تبلیغات  منفی که راه افتاده مراکز  درمانی در اروپا 
این محصوالت را خریداری نمی کنند. ولی به عنوان 
ایرانی  کاالی  از  آلمان  پزشکی  جامعه  اگر  نمونه 
حمایت کند، مراکز  درمانی آن کشور نیز راحت تر این 

کاال را خریداری می کنند.«

اهداف به رسیدن برای خوبی مذاکرات
تعریفشدهداشتیم

و  فناوری  مدیر   )Axel Lohse(َلوهس اکسل 
جی تی ا ی آی  آلمانی  شرکت  سالمت دارویی 
)GTAI( و نماینده وزارت اقتصاد  و  انرژی آلمان در 

اجرای این برنامه  مشترک بود.
َلوهس در گفت وگو با صنعت درمان  به حمایت دولت 
آلمان از این برنامه، اشاره کرد و گفت: »اقتصاد آلمان 
به صورت کامل وابسته به صادرات است و این گونه 
برنامه ها که در چارچوب برنامه های وزارت اقتصاد  و 
 انرژی آلمان است کمک می کند تا شرکت های خرد 

و متوسط آلمانی بتوانند ارتباط مؤثری را با بازار های 
جهانی پیدا کنند.«

در  که  بود  آلمان  اقتصادی  هیأت  نخستین  این 
زمینه تجهیزات  پزشکی و با نگاه به صنایع متوسط 
 و  خرد وارد ایران شد: »این چند  روز مذاکرات خوب و 
مفیدی با وزارت  بهداشت، هیأت امنای صرفه جویی 
ارزی در معالجه بیماران و اتاق بازرگانی ایران  و آلمان 

داشتیم و به هدفی که تعریف شده  بود، رسیدیم.«
َلوهس هم چنین با اشاره به مطرح شدن طرح تحول 
گفت:  هیأت  نشست های  چارچوب  در   سالمت 
»این که چنین طرح خوبی در ایران پیاده می شود، 
برای ما جالب بود و بازخورد مثبتی از این حرکت 

دریافت کردیم.«
اداره  رییس  نائلی  جالل  دکتر  از  پایان  در  او 
همکاری های اقتصادی حوزه امور بین الملل وزارت 
 بهداشت که دلسوزانه وقت گذاشتند و برنامه های 
این  و  کرد  خاص  تشکر  شنیدند،  را  آلمانی  هیأت 
حمایت های  نیز  آینده  در  که  داد  را  اطمینان 

وزارت بهداشت را خواهند داشت.

راهاندازیخطتولیدشرکتهایآلمانیدر
ایران

 )Thomas Derfuss(د رفوس تـومـاس 
مدیر عامل  شرکت له آ است. له آ در 
سال 1995 تاسیس شد. به گفته 
او برگزاری این گونه برنامه ها، یک 
مراکز  و  شرکت ها  میان  بلند مدت  دوسویه  ارتباط 
 درمانی دو کشور برقرار می کند و فرصت های تبادل 

 کاال را با شناسایی نیازهای متقابل فراهم می آورد.
توماس درفوس با تاکید بر این که هدف این است که 
علم  و  دانشی را که شرکت های آلمانی در رشته پزشکی 
دارند در اختیار ایران نیز قرار دهند تا ایران هم بتواند 
آلمانی  »شرکت های  کند:  استفاده  دانش  این  از 
می توانند خط تولید خود را در ایران راه اندازی کنند. 
برای  این  منظور نخست باید موقعیت های مختلف 
نظر علمی  از  ایران  و ظرفیت های  شناسایی شود 

مورد بررسی الزم قرار گیرد.«

نیازبهزمانبرایازسرگیریفعالیتهادر
ایران

 )Thomas Gehbauer(گباور توماس  هم چنین 
ارتباطات  و  روابط عمومی  حوزه  فعاالن  از 
بین الملل و نیز مشاور شرکت رهام طب اسپادانا 
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صنعت    درمان  خبرنگار  به 
در  آلمانی  »شرکت های  گفت: 
حد  تا  تجهیزات پزشکی  حوزه 
سخت  شرایط  در  امکان 
ایران  با  را  خود  فعالیت  هم چنان  نیز  تحریم ها 
زمان  به   نیاز  نیز  تحریم ها  از  بعد  و  دادند  ادامه  
سر گرفته  از   دوباره  ایران  در  فعالیت ها  تا  است 

 شود.«
او در پاسخ به پرسشی در رابطه با مشکالت فراروی 
سرمایه گذاری در ایران برای تولید تجهیزات  پزشکی 
هیچ  »هم اکنون  گفت:  به  شرایط  جهانی  توجه  با  
مشکل اساسی وجود ندارد اما در یک دهه  اخیر با 
 توجه به اتفاقاتی که افتاد، ارتباط ایرا ن  و  آلمان با 
یک دیگر کم شد و ما در این زمینه در حال گفت وگو با 
سرمایه گذاران آلمانی برای جذب سرمایه در صنایع 

تجهیزات پزشکی هستیم.«
گباور با تأکید بر لزوم هماهنگی قانون های موجود در 
دو  کشور برای حرکت در مسیر پیش رو گفت: »هیچ 
قانونی در آلمان وجود ندارد که بخواهد همکاری 
خوشبختانه  کند.  منع  را  ایرانی  شرکت های  با 
ایران  با  رابطه  ایجاد  برای  آلمانی  شرکت های 
محدودیت های شرکت های امریکایی را ندارند و از 
ایجاد ارتباط با شرکت ها و ملت ایران بسیار خرسند 

خواهند بود.

بازطراحی در آلمانی شرکتهای توانایی
تجهیزاتپزشکیمطابقبانیازایران

شرکت ترید متشکل از متخصصان 
مختلف  بخش های  در  سابقه  با  

تجهیزات پزشکی است. 
 Baris Kamil(باریش َکمیل تاسار
خبرنگار  به  ترید  مدیرعامل  و  مؤسس   )Tasar
ترید  شرکت  اصلی  »هدف  گفت:  صنعت   درمان 
و دولت آلمان این  است که بین ایرا ن  و  آلمان یک 
ارتباط دوسویه تجاری در حوزه تجهیزات  پزشکی 

برقرار کنند.«
برد-برد  رابطه  یک  واقع  در  را  برنامه  این   تاسار 
توصیف کرد و گفت: »برطرف کردن نیازهای مردم و 
شرکت های ایرانی از یک سو و برطرف کردن نیازهای 
شرکت های آلمانی از  سوی  دیگر، مهم ترین رویکرد ما 

در اجرای این برنامه بود.«
بتوانند  آلمانی  شرکت های  که  است  خوشبین  او 
ایران کارخانه های خود را احداث و شروع به  در 

فروش  و  واردات  سطح  »افزایش  کنند:  فعالیت 
رویکردهای  از  ایران  بازار  در  آلمانی  کاالهای 
ایران  که  چرا  بود.  برنامه  این  در  آلمان  دولت 
بازار خوبی دارد و انرژی و توانایی ایرانی ها برای 
شروع یک کار خوب، خیلی باالست. دو  فرهنگ 
درحال پیداکردن هم دیگر هستند و به هم نزدیک 
می شوند و آن شکافی که بر اثر روند تحریم ها پیدا 
شد، دوباره از       میان می رود. اما این روند نیز مانند 
همه برنامه ها نیاز به زمان دارد تا بتواند خودش را 
نشان دهد. «  تاسار البته کار آلمان را سخت توصیف 
کرد و در این باره افزود: »ایران انتخاب های مختلفی 
مانند کشورهای چین و سوییس دارد. پس ما رقابت 
سختی در این بازار داریم چراکه ایران موقعیت های 

مختلفی پیش رو دارد.«
درباره کاهش هزینه تجهیزات پزشکی در چارچوب 
آلمانی  شرکت های  موضع  و  تحول سالمت  طرح 
آلمان  محصوالت  »استاندارد  گفت:  در این رابطه 
شناخته شده  است و  وقتی که دستگاه های مختلف 
طرف  این  دارد،  وجود  متفاوت  استانداردهای  با 
ایرانی است که باید انتخاب کند که به  کدام دستگاه و 

با  کدام  کیفیت نیاز دارد.«
توانایی  به  اشاره  با  گفت و گو  این  پایان  در  او 
دستگاه ها  باز طراحی  در  آلمانی  شرکت های 
مطابق با نیاز ایران،گفت: »در این گونه نشست ها 
مختلف  شرکت های  نیاز  از  کلی  اطالعات  یک 
ایرانی به دست آوردیم و بر  همین  اساس ما حتی 
به  نیاز  با توجه  را  دستگاه ها  از  برخی  می توانیم 
دوطرف   متخصصان  مشارکت  با  ایران،  کشور 

باز  طراحی و تولید کنیم.«

بهروزرسانیتجهیزاتپزشکیایرانفرصتی
مناسببرایمشارکتشرکتهایخارجی

 )Stefan Ueltzh ffer(استفان اوتز هوفتر
پری سیس  شرکت  مدیرعامل 
آلمان است که در زمینه تولید لوازم 
پرتو   درمانی  دستگاه های  جانبی 
فعالیت می کند. استفاده عمده این محصوالت برای 
درمان های مربوط به سرطان و تروماست. تخصص 
توزیع  و  تولید  مشاوره،  در  پری سیس  برجسته 
جراحی  حوزه  در  کیفیت  با  تجهیزات  پزشکی 

مغز و اعصاب، و پرتو درمانی است.
استفان با اشاره به استفاده از امواج رادیویی برای 
»در  گفت:  صنعت درمان  خبرنگار  به  تروما  درمان 

وجود  در   آن  ضایعه  که  منطقه ای  ابتدا  روش    این 
تابش  با  بیرون  از  دارد شناسایی می شود و سپس 

امواج رادیویی آن ضایعه درمان می شود.«
او اسالیدهای روی لپ تاپش را برای معرفی کامل 
به  ما نشان داد : »دستگاه رادیوتراپی شرکت ما به 
دستگاه اصلی وصل می شود و هنگامی که مریض 
داخل دستگاه قرار می گیرد منطقه ای که تروما در 
امواج رادیویی  و   آن وجود دارد شناسایی می شود 
به صورت متمرکز و دقیق به تروما تابانده می شود که 
در این حالت با باالبردن دقت دستگاه درمان بهتری 
انجام می شود.« به گفته استفان چون در ایران وسیله 
دستگاه  ندارد،  وجود  رادیوتراپی  دستگاه  جانبی 

شرکت پری سیس کاربرد بسیار خوبی دارد.
تجربه  را  تهران  به   سفر  نیز  پیشتر  که  استفان 
ایران  بازار  ظرفیت های  شناسایی  کرده  بود، 
آلمانی  شرکت های  فعالیت  و  به کار  ع  شرو برای 
و  کرد  عنوان  برنامه  این  اهداف  مهم ترین  از  را 
زیادی  سرطان های  به  این که  توجه  »با    گفت: 
در ایران وجود دارد و دستگاه های موجود باید 
برای  بازار خوبی  این کشور  به روز رسانی شوند، 
ع فعالیت شرکت های آلمانی خواهد   بود که  شرو
در این  چند  روز کار شناسایی بازار ایران به خوبی 
وزارت  با  مفیدی  مذاکرات  و  گرفت  صورت 
ایران و هیأت امنای صرفه جویی ارزی  بهداشت 

در معالجه بیماران انجام شد.«

در دور راه از پزشکی همایش برگزاری
آیندهاینزدیک

پزشکی  حوزه  در  ترید  شرکت  برنامه های  از   یکی 
پزشکی  موبایل  و   )Telemedicine(دور راه  از 
)Mobile health( است.  اصرار طرف ایرانی برای 
آوردن فناوری های جدید و بومی سازی باعث شد این 
شرکت، برنامه آینده خود را با همکاری شرکت های 
آلمانی فعال در حوزه اینترنت پزشکی و راهکارهای 
در  پزشکی،  حوزه  در  اینترنتی  کسب و  کار  جدید 
ایران برگزار کند.  شرکت رهام طب اسپادانا با امضای 
تفاهم نامه ای با شرکت حسان طب ابزار؛ متخصص 
و  اینترنتی  پزشکی   کسب وکارهای  راه اندازی  در 
موبایلی و نماینده رسمی و انحصاری شرکت آی هلث 
بعد  ششم  راهکار  شرکت  و  ایران  در   )IHealth(
همکاری  با  پزشکی(  نرم افزارهای  در  )متخصص 
شرکت ترید در آینده ای نزدیک نشستی تجاری در 

چارچوب این موضوعات برگزار می کند.
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تجهیزات پزشکی خانگی، بخشی از وسایل پزشکی 
هستند که برای استفاده در خارج از مراکز درمانی 
تجهیزات  این  است.  طراحی  شده  بیماران  برای 
نیز  خطراتی  دارای  زیاد  مزایای  داشتن  باوجود 
پزشکی  تجهیزات  اداره کل  همین رو  از  هستند. 
ضوابطی را برای استفاده از این تجهیزات تعیین و 
به ریاست دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور 

ابالغ کرد.
تأیید طراحی برای استفاده از تجهیزات پزشکی در 
خارج از مراکز درمانی از سوی شرکت سازنده، طراحی 
مراکز  از  خارج  محدودیت های  با  مطابق  تجهیزات 
استفاده  برای  وسایل  طراحی  در  سادگی  درمانی، 
آسان از آنها و مدیریت کاهش خطر برای جلوگیری 
از اشتباهات کاربری، برخورداری از گواهی نظارت 
بر کیفیت و آزمون پذیرش، برخورداری از اطالعات 
وسیله ازجمله شماره سریال، وجود راهنمای کاربری 

ابالغ ضابطه تجهیزات و ملزومات پزشکی خانگی
مصور و مشروح به زبان فارسی، برخورداری راهنمای 
کاربری از اطالعاتی شامل ساعات معمول کارکرد، 
باتری  تعویض  شیوه  شارژ،  چگونگی  باتری،  عمر 
در صورت استفاده دستگاه از منبع تغذیه داخلی، 
برخورداری از قابلیت هشدار در صورت نیاز به شارژ 
باتری، پاسخگویی شبانه روزی شرکت سازنده نسبت 
بودن شرکت سازنده  برخوردار  کاربران،  به سؤاالت 
کیفی  مشکالت  اعالم  کاربران،  کامل  اطالعات  از 
در ایمنی و عملکرد تجهیزات به اداره کل تجهیزات 
برخورداری  ممکن،  زمان  سریع ترین  در  پزشکی 
تجهیزات پزشکی خانگی از کمترین نیاز به اقدامات 
نگه دارنده و کالیبراسیون، اطالع دادن به کاربران در 
صورت نگهداری و کالیبراسیون در زمان های مشخص 
از سوی شرکت سازنده و برخورداری تجهیزات پزشکی 
خانگی از گواهیIEC 60601 -1 در صورت استفاده 

از برق ازجمله این الزامات هستند.

نام وسیلهردیفنام وسیلهردیف
اندام مصنوعی14ترمومتر1
استومی15فشارسنج2
وسایل کمک ارتوپدی16ویلچر3
سرنگ17سنجش قندخون4
ارتزها18واکر و عصا5
شیت آنتی اسکار19بالش طبی6
چسب و پانسمان عمومی20زیرانداز بیمار7
جوراب واریس21کاندوم8
لنزها22سوندفولی9
شیردوش23یورین بگ10
نبوالیزر24تشکچه برقی11
تحریک الکتریکی25پالس اکسیمتر انگشتی12
کیسه گرم و سرد کننده26فتال داپلر پرتابل13

پیوست 1- فهرست تجهیزات و ملزومات پزشکی خانگی دارای الزام ثبت اطالعات کاربران نهایی 

پیوست 2- فهرست تجهیزات و ملزومات پزشکی خانگی فاقد الزام ثبت اطالعات کاربران نهایی

نام وسیلهردیفنام وسیلهردیف
فتوتراپی7پیس میکر1
2ICD8تخت بستری
پمپ های 9Compressionپمپ های تزریق قابل حمل3
سمعک10اکسیژن ساز پرتابل4
5CPAP11تشک مواج
6BIPAP12لباس سوختگی

تجهیزات  نگهداشت  و  کاربری  آموزشی  همایش 
علمی  برنامه های  سری  از  )اسکوپی(  درون بین 
پشتیبانی شده از سوی شرکت بازرگانی بین المللی 
تأمین اجتماعی و با همکاری دبیرخانه هرمزهلث 

برگزار شد. 
تجهیزات  نگهداشت  و  کاربری  آموزشی  همایش 
درون بین )اسکوپی( همزمان با نمایشگاه تجهیزات 
پزشکی هرمز هلث از دوازدهم تا چهاردهم آذرماه 
در مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار شد. 
در این همایش مهندس رادمرد، مدیر عامل شرکت 
مشاور  جعفریان،  دکتر  اجتماعی،  تأمین  بازرگانی 
تأمین  سازمان  مدیرعامل  دستیار  و  اجرایی  عالی 
درمان  مدیران  شرکت،  مسؤوالن  دیگر  اجتماعی، 
استان ها، جراحان و مسؤوالن الپاراسکوپی و جمعی 

دیگر از میهمانان حضور داشتند. 
درباره  توضیحاتی  رادمرد  آقای  همایش  این  در 
فعالیت شرکت تأمین اجتماعی، در مورد تجهیز مراکز 
درمانی ارایه داد. او هم چنین برگزاری این دوره های 
آموزشی را در افزایش سطح علمی کشور ضروری 

دانست. 
ضروری بودن توجه به کیفیت خدمات تشخیصی و 
درمانی عالوه بر افزایش میزان کمی ارایه خدمات 
تشخیصی  خدمات  افزون  روز  توسعه  به  توجه  با 
به  جدید  فناوری های  ورود  هم چنین  درمانی،   و 
بازار، از نکاتی بود که در این همایش به آن اشاره 
شد. هم چنین در این همایش بر موضوع توجه به 
کیفیت که درگرو رعایت اصول کاربری و نگهداشت 
روش های  کامل  اجرای  و  اسکوپی  دستگاه های 
شست وشو و ضدعفونی قسمت های مختلف دستگاه 
است، تأکید شد. ارایه جدیدترین راهکارهای درمان 
کنار صرفه جویی  در  انتقال عفونت  از  و جلوگیری 
اقتصادی از محورهای این همایش بود که توسط 

نمایندگان علمی آموزش داده شد. 

همایش کاربری و نگهداشت 
تجهیزات درون بین برگزار شد 
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رییس سازمان غذاودارو در تفویض صدور مجوز ورود 
و ترخیص کاالهای کالس خطر A و B تجهیزات و 
ملزومات پزشکی ثبت شده در طی یک نامه، فرآیند 
جدید ثبت مجوز ورود و ترخیص کاالهای مذکور در 
طرح تفویض را از تاریخ هشتم آبان ماه امسال اعالم 

کرد.
در فرآیند ثبت مجوز ورود برای کاالهای کالس خطر 
A و B دارای کد ثبت، شرکت ها می توانند عالوه بر 
اداره کل تجهیزات پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی 
ایران را نیز به عنوان مرجع صدور مجوز ورود برای 
کاالهای کالس خطر A و B دارای کد ثبت، انتخاب 
کنند زیرا در سامانه ثبت مجوز ورود IMED در قسمت 
مرجع صادرکننده مجوز، عالوه بر اداره کل نظارت و 
ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی این دانشگاه نیز 
افزوده شده است. چنانچه شرکت دانشگاه را انتخاب 
کند، باید مدارک درخواست ثبت مجوز خود را به جای 
این  پزشکی  تجهیزات  اداره  به  اداره کل  دبیرخانه 
دانشگاه تحویل بدهد. در غیر این صورت باید مدارک 

اعالم فرآیند جدید ثبت مجوز ورود کاالهای کالس خطر
A و B تجهیزات و ملزومات پزشکی در طرح تفویض

درخواست ثبت مجوز را به دبیرخانه اداره کل تحویل 
دهد.

در این فرآیند بیان شده است که از این به بعد هنگام 
 )IRC(آی آرسی کد  شرکت  از  ورود،  مجوز  ثبت 
از درج  بنابراین پس  نیز درخواست می شود.  کاال 
از سامانه ثبت  کد آی آرسی))IRC، اطالعات کاال 
فراخوان شده و بخش هایی که از سوی شرکت ها به 
شکل دستی ثبت می شد، توسط این سامانه تکمیل 
به طور  شرکت  پیش برگ  اگر  هم چنین  می شود. 
 D و C و هم چنین B و A هم زمان شامل کالس خطر
یا مشمول سطح بندی باشد، صدور مجوز ورود آن از 
سوی اداره کل انجام می شود. شرکت ها می توانند در 
صورت تمایل به استفاده از  امکان ایجادشده طرح 
 A تفویض، نسبت به جداسازی پروفروم کالس خطر

و B از کالس خطر C و D اقدام کنند.
صدور مجوز ورود و ترخیص از سوی دانشگاه علوم 
پزشکی ایران به کاالهای کالس خطر A و B ثبت  
شده ای اختصاص دارد که کد آی آرسی)IRC( آنها به 

حالت دایم تبدیل شده است. بدیهی است کاالهای 
دارای کد آی آرسی) )IRCموقت، پس از تأیید کیفی 
و دایم شدن آی آرسی)IRC( آنها در شمول این طرح 

قرار می گیرد.
در ترخیص کاالهای کالس خطر A و B دارای کد 
ثبت، کاالهایی که مجوز ورود آنها توسط دانشگاه 
علوم پزشکی ایران صادرشده باشند، مراحل ترخیص 
همان  سوی  )IMED(از  آیمد  سامانه  در  نیز  آنها 
دانشگاه انجام می شود. در این شرایط شرکت باید 
درخواست ترخیص خود را به اداره تجهیزات پزشکی 
دانشگاه تحویل بدهد. در غیر این صورت باید مدارک 
درخواست ترخیص خود را دبیرخانه اداره کل تحویل 
سوی  از  ترخیص  اظهار  مراحل  هم چنین  بدهد. 
شرکت ها برای کاالهای کالس خطر A و B دارای 
کد ثبت در سامانه تی تی ِای سی )TTAC( سازمان 

غذاودارو، مانند گذشته خواهد بود.

www.imed.ir

پزشکی  ملزومات  و  تجهیزات  عرضه کنندگان  و  توزیع کنندگان  ثبت  شیوه نامه 
سراسر کشور باهدف ساماندهی شبکه توزیع و عرضه ملزومات پزشکی و بر اساس 

ماده 2 و 4 آیین نامه تجهیزات و ملزومات پزشکی تدوین و ابالغ شد. 
بر  افزون  پزشکی  ملزومات  و  تجهیزات  کاربری  و  مصرف  تأمین،  نظام  در 
شرکت های تولیدکننده و واردکننده تجهیزات پزشکی، صنف های توزیع و 
عرضه تجهیزات پزشکی در تأمین و عرضه تجهیزات پزشکی اصیل، سالم، 
و  ساماندهی  برای  همین رو  از  دارند.  ویژه ای  جایگاه  کیفیت  با  و  ایمن 
قانونمند کردن توزیع و عرضه تجهیزات و ملزومات پزشکی و و شفاف سازی 
در فرآیند ثبت محصوالت، شیوه نامه ثبت توزیع کنندگان  و عرضه کنندگان 
تجهیزات و ملزومات پزشکی برای اجرا، تدوین شد. این شیوه نامه با دستور 
به  پزشکی  ملزومات  و  تجهیزات  ارزیابی  و  نظارت  مدیرکل  بیگلر،  دکتر 
معاونت های غذاودارو در دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

درمانی کشور ابالغ  شد.
دریافت  برای  پزشکی  ملزومات  تجهیزات  عرضه کنندگان  و  توزیع کنندگان 
  www.imed.ir اینترنتی  نشانی  به  می توانند  بیشتر  اطالعات  و   شیوه نامه 

مراجعه کنند.

امکان تصحیح کد جی تی آی ان ))GTIN و وجوه افتراقی فارسی و التین برای تمام 
 )IRC( ردیف های ثبت در تمام وضعیت ها از بازگشت تا تأیید برای کدهای آی آر سی
ایجاد شد.  با ایجاد امکان ایجاد امکان تصحیح جی تی آی ان  )GTIN( و وجوه 
افتراقی برای کدهای آی آر سی  )IRC(، شرکت های تجهیزات پزشکی می توانند با 
مراجعه به سامانه اینترنتی اداره کل تجهیزات پزشکی اقدام به ویرایش کنند. با این 

روش دیگر نیازی به مراجعه و نامه نگاری با این اداره کل نیست. 
یکی از ویژگی های سامانه طراحی شده این است که برای امنیت بیشتر، شرکت های 
تجهیزات پزشکی تنها دوبار، امکان ویرایش دارند. پس  از آن با پیغام خطا روبرو 
خواهند شد. بنابراین ضروری است که در ورود اطالعات خود دقت کنند. هم چنین 
تا زمان نهایی شدن سامانه، احتمال قطع و وصل شدن سامانه ویرایش کدهای 
آی آر سی )IRC( با سازمان غذاودارو وجود دارد. درصورتی که ویرایش درخواستی 

با خطا روبه رو شد، دوباره می توانند برای ویرایش اقدام کنند. 
 )GTIN( پرونده های برگشت خورده نیز درصورتی که نیاز به استفاده از جی تی آی ان
تغییر  برای  سامانه  همین  از  می توانند  باشند،  داشته  دیگری  پرونده  در  آن 

جی تی آی ان )GTIN( و وجوه افتراق پرونده بازگشت خورده استفاده کنند.
www.imed.ir

ابالغ شیوه نامه ثبت توزیع کنندگان و 
عرضه کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی 

سراسر کشور 

 ایجاد امکان تصحیح جی تی آی ان 
 )GTIN( و وجوه افتراقی برای کدهای 

) IRC(  آی آر سی
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سال گذشته، سه هزارو 500  پیوند عضو انجام شد
رییس مرکز مدیریت پیوند عضو وزارت بهداشت

بهداشت  وزارت  عضو  پیوند  مدیریت  مرکز  رییس 
وضعیت پیوند عضو در ایران را مناسب ارزیابی کرد. 
او هم چنین با ارایه آماری از پیوند عضوهای مختلف 
بیان کرد که بیشترین پیوندها از بیماران مرگ مغزی 
مرگ  جان باختگان  او،  گفته  به  است.  شده  انجام 
مغزی  ناشی از تصادفات بهترین گزینه برای پیوند 
عضو هستند زیرا بیشتر این افراد سن شان پایین تر و 

اعضای بدنشان سالم است.
پیوند عضو در زمان نارسایی عضوهایی از بدن انجام 
پانصد  و  هزار  سه  از  بیش  گذشته  سال  می شود. 
مورد پیوند در کشور اتفاق افتاده است که این آمار 
غیر از پیوند نسج یعنی پیوندهای قرنیه، پوست  و 
استخوان است. دکتر محمدکاظمینی رییس مرکز 
بهداشت گفت: »سال  وزارت  پیوند عضو  مدیریت 
قلب  پیوند   100 کبد،  پیوند   700 تعداد  گذشته 
این  در  انجام شد.  در کشور  کلیه  پیوند   2،500 و 
مورد   630 کلیه،  پیوندهای  از  مورد   1،500 میان 

سوی  از  قلب  پیوندهای  تمام  و  کبد  پیوندهای  از 
بیماران مرگ مغزی بوده است.«

کلیه، هفت مرکز  پیوند  اکنون 29 مرکز  او  به گفته 
پیوند کبد، هشت مرکز پیوند قلب، دو مرکز پیوند ریه 
و سیزده مرکز پیوند مغز استخوان در کشور فعالیت 
در  قلب  فراهم آوری  واحد   25 هم چنین  می کنند. 
کشور فعالیت دارد. دکتر کاظمینی درباره پیوند کلیه 
در ایران گفت: »ظرفیت انجام پیوند کلیه در کشور 
پیوند  برای  بیشتری  عضو  نیازمند  ما  ولی  باالست 
هستیم. تمامی افرادی که در بخش دیالیز هستند 
می توانند در لیست انتظار پیوند کلیه قرار بگیرند ولی 
گاهی درمان از طریق دیالیز برایشان مناسب تر است. 
هم چنین نیازمند ظرفیت بیشتری برای انجام پیوند 

کبد هستیم.«
رییس مرکز پیوند عضو باوجود انجام صد پیوند قلب 
در سال گذشته  این میزان را کافی نمی داند و معتقد 
است که باید اقداماتی را برای افزایش پیوند قلب در 
کشور به دلیل نیاز به این پیوند انجام داد: »انتظارمان 
بیشتر از این است و باید در این باره تسهیالتی فراهم 
تا  دهنده  از  قلب  پیوند  برای  که  آنجایی  از  کنیم. 
برای  دارد،  تنها چهار ساعت فرصت وجود  گیرنده 
پیوند سریع از امداد هوایی و جت استفاده می شود.«
او با اشاره به این که  سال گذشته 900 مورد پیوند 
مغز استخوان انجام شده است، گفت: »بیمارستان 

شریعتی تهران، مهم ترین مرکز پیوند مغز استخوان 
استخوان،  مغز  پیوند  آسان شدن  برای  است. 
خون ساز  بنیادی  سلول های  برای  پذیره نویسی 
آزمایش  یک  انجام  با  است.  موارد  مؤثرترین  از 
بنیادی  و تشخیص تطابق سلول های  خون ساده  
انجام  استخوان  مغز  پیوند  هم،  به  افراد  خون ساز 
می شود. بنابراین هرچه ظرفیت و پذیره نویسی باال 

رود پیوند مغز استخوان نیز بیشتر می شود.«
قانون اهدای جنین و آیین نامه برای این موضوع در 
مجلس تصویب  شده است. ازاین رو اهدای جنین برای 
زوج های نابارور انجام می شود: »ناباروران می توانند 
از روش ِای آرتی)ART(؛ فناوری جدید کمک باروری 
استفاده کنند. در این صورت جنین می تواند انتقال 
داده شود. این مراکز باید مجوز جداگانه داشته باشند 
هم چنین آنها زیر نظر وزارت بهداشت و بخش پیوند 
اعضا هستند. همه این امور باید محرمانه صورت بگیرد 

زیرا اهداکننده و گیرنده نباید همدیگر را بشناسند.«
وزارت  عضو  پیوند  مدیریت  مرکز  رییس  گفته  به 
و  کلیه  پیوند  برای  از کشور  به خارج  بهداشت سفر 
که  مدت هاست  زیرا  ندارد  ضرورتی  دیگر  ناباروری 
این پیوندها در کشور صورت می گیرد: »صرفه جویی 
ناشی از سفرنکردن به خارج از کشور برای پیوند، حدود 

1 میلیارد و 600 میلیون دالر بوده است.«
www. behdasht.gov.ir
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کارخانه شهید دکتر فقیهی به عنوان تنها تولیدکننده آمالگام دندانی با تصمیم 
هلدینگ دارویی تأمین )TPICO( به شرکت اوزان پیوست و اکنون زیرنظر مستقیم 
این شرکت به فعالیت خود ادامه می دهد. تولید آمالگام دندان پزشکی در کارخانه 
 )Cinamix( و سینامیکس )Cinalloy( شهید دکتر فقیهی با نام تجاری سینالوی
آغاز شد. در سال های ابتدایی تولید آمالگام، فرآیند ساخت این محصول طوالنی 
بود که درنهایت با انجام تحقیقات مدت زمان تولید این محصول کاهش یافت 
و خواص مکانیکی و فیزیکی آن نیز افزایش پیدا کرد. در ادامه فرآیند رشد این 
 محصول در ایران، هم اکنون کارخانه شهید دکتر فقیهی با نام تجاری فقیهی 
 )Cinasilver(  و سیناسیلور)Cinalux( و در دو نوع شناخته شده سینالوکس

آمالگام را تولید می کند.  
در پژوهشی که به تازگی از سوی پژوهشگران آزمایشگاه تخصصی بیوسرامیک و 
ایمپلنت دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران انجام شده است، رفتار خوردگی 
 ANA (2000آنا ،)Plus 110  (110تعدادی از محصوالت آمالگام دندانی پالس
رگوالر  کرکونتور   ،)Cinasilver (، سیناسیلور)   Cinalux(سینالوکس ،)2000
)Contour regular Kerr( ،جی ی110)GK-110(، اس دی آی-جی اس-80 
 World( و وردورک ) Solaloy(سولوی ،)Regular Set 80-SDI GS (رگوالرست
بر  و استرالیایی  اروپایی  آمریکایی،  تولیدشده در کشورهای آسیایی،   ) Work
اساس استاندارد ایزو 17988-2014 ارزیابی شده است. هم چنین مطالعات 
تکمیلی میکروسکوپی و آنالیز فازی نیز در این پژوهش انجام شد. حضور چهار فاز 
مرسوم 1γ، η ،γ´و ترکیبات Ag-Cu در آمالگام ها شناسایی و به روش نیمه کمی 

تخمین زده شد. 
در این تحقیقات سه روش اصلی آزمون برای مطالعه رفتار خوردگی آمالگام دندانی 
در استاندارد ایزو توصیه شد که مبتنی بر اندازه گیری عناصر انحالل یافته و بخار 
جیوه، مطالعات الکتروشیمیایی و ارزیابی تغییر خواص مکانیکی در اثر خوردگی 

در محیط شبیه سازی شده بود.  
این  یافته های  از  یکی  آمد.  به دست  نتیجه  انجام گرفته هفت  پژوهش  این  از 
پژوهش نشان داد که کل میزان انحالل چهار عنصر سازنده آمالگام و همچنین 
 ،) World Work( مقدار جیوه انحالل یافته به ترتیب در مورد آمالگام های وردورک
آناANA( 2000 2000( و پالس110 )Plus-110( بیشترین مقدار و در مورد 
آمالگام سیناسیلور)Cinasilver( کمترین مقدار بوده است. هم چنین مقدار جیوه 
 انحالل یافته به ترتیب در مورد آمالگام های وردورک )World Work (، آنا2000 
2000( و پالس110 )Plus-110( بیشترین مقدار و در مورد آمالگام   ANA(

سیناسیولور )Cinasilver(کمترین مقدار بوده است. 
آمالگام های  مورد  در  آزادشده  جیوه  بخار  پژوهش  این  براساس 
مقدار  اس دی آی)SDI(کمترین  Cinalux(و  کانتور)Countour(،سینالوکس) 
 )Plus-110( پالس110  و   )  World Work( وردورک  آمالگام های  مورد  در  و 
 بیشترین مقدار بود. هم چنین آمالگام های وردورک )World Work ( و پالس110 
)Plus-110(  در بین آمالگام های مورد بررسی باالترین نرخ بار الکتریکی انتقال یافته 
)Cinasilver(را نشان دادند در حالی که در این مورد آمالگام های سیناسیلور
مقاومت  بهترین  عنوان  به  بار  انتقال  میزان  کمترین   )Cinalux(سینالوکس و 

مطالعه خوردگی آمالگام دندانی بر اساس استاندارد ایزو»17988: 2014 «

خوردگی را داشتند.  
استحکام  آزمون  در  شکست  نیروی  عددهای  متوسط  میان  اختالف  مقایسه 
به  اختالف  کمترین  داد  نشان  مصنوعی  بزاق  و  هوا  حالت  دو  در  هرتزی 
و   )Plus-110( پالس110  به  اختالف  بیشترین  سیناسیلور)Cinasilver(و 
وردورک )World Work ( اختصاص دارد. در بین آمالگام های مورد بررسی، آمالگام 
سیناسیلور)Cinasilver( در مجموع از تمام آزمون های خوردگی باالترین مقاومت 
خوردگی را به خود اختصاص داده است و دو آمالگام پالسPlus-110( 110( و 
وردورک )World Work( در مجموع از تمام آزمون های خوردگی، کمترین مقاومت 

خوردگی را از خود نشان دادند.   
آمالگام های  بین  در  ادعا کرد که  پژوهش می توان  این  نتیجه  آخرین  به عنوان 
 ،)Cinalux(سینالوکس  ،)Cinasilver(سیناسیلور برند  پنج  بررسی  مورد 
رگوالر  کرکونتور  و   )80-SDI GS( اس دی آی جی اس80   ،)Solaloy(سولوی
خوردگی  مقاومت  نظر  از  اعتماد  قابلیت  دارای   )Contour regular Kerr(
 هستند. برندهای پالسPlus-110( 110(، وردورک )World Work (، جی کی 

)GK-100( و آنا2000 )ANA 2000 (  نیز از قابلیت اعتماد برخوردار نیستند.
باید گفت که دستگاه پتانسیو استات برای برقراری اتصال جهت انجام آزمون 
تصاویر  نشان دهنده  دستگاه  این  دارد.  کاربرد  پتانسیواستات  خوردگی 
آمالگام  هرتزی  استحکام  آزمون  اچ شده  نمونه  سطح   )MAP(ام ِای پی
سیناسیلور)Cinasilver(  پس از 30 روز نگهداری در دمای 37 درجه سانتی گراد 

است.  

*دکتر زهرا محمدی عضو هیأت علمی و مسؤول آزمایشگاه تخصصی بیوسرامیک و ایمپلنت 
دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

*دکتر عبدالرضا مسگر عضو هیأت علمی و همکار اصلی آزمایشگاه تخصصی بیوسرامیک و 
ایمپلنت دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران



بازار سالمت ایران یک بازار رو به گسرتش با نیازهای روزافزون و امکانات بالقوه است که برای بسیاری از صاحبان رسمایه ظرفیت و 
جذابیت های ویژ خودش را دارد.  کارشناسان، بازار سالمت ایران را با احتساب جمعیت کشورهای منطقه و نفوذ سیاسی ایران در 
این کشورها، یک بازار 400تا500 میلیون نفری ارزیابی می کنند و ظرفیت پذیرش رسمایه در این بازار را هزاران میلیارد دالر تخمین 
می زنند. در دهه گذشته مشکالت فراوانی که تحریم های بین املللی در راس آنها قرار داشتند مانع نزدیک شدن رسمایه گذاران خارجی 
به این بازار بوده است. اما حاال که یک سالی از امضای برجام گذشته است و کم کم موانع تحریم ها رو به برداشته شدن هستند این 
بازار نیز آرام آرام خود را برای رشوعی دوباره آماده می کند هرچند سنگ ها و موانع متعدد دیگری بر رس راه هستند که فعاالن این 
حوزه را با نگرانی هایی جدی مواجه کرده است. در پرونده این شامره موانع ومشکالت رسمایه گذاری خارجی و  انتقال فناوری را در 
گفت وگو با فعاالن حوزه صنعت درمان کشور بررسی کرده ایم.

بازار سالمت ایران بندری مه آلود است

پرونده
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گزارش

احتساب  با  را  ایران  سالمت  بازار  کارشناسان، 
ایران  سیاسی  نفوذ  و  منطقه  کشورهای  جمعیت 
میلیون  400تا500  بازار  یک  کشورها،  این  در 
نفری ارزیابی می کنند و ظرفیت پذیرش سرمایه 
در این بازار را هزاران میلیارد دالر تخمین می زنند. 
جمعیت جوان و تحصیل کرده کشور عالوه بر دیگر 
سرمایه گذاران  اختیار  در  خوبی  فرصت  منابع، 
راه اندازی  فکر  به  تا  می گذارد  درمان  حوزه  
پزشکی  تجهیزات  و  دارو  تولید  کارخانه های 
نقاط  در  درمانی  مراکز  و  بیمارستان ها  حتی  یا 

مختلف این کشور پهناور باشند. 
وزارت  میان مسؤوالن  تفاهم نامه های متعددی که 
بهداشت ایران و دیگر کشورها در زمینه های مختلف 

امضا  شده، دلیلی است بر این که دنیا دارد کم کم 
مواضعش را نسبت به حضور در ایران تغییر می دهد.

هیأت های  می گذرد   برجام  از  که  یک سالی   در 
بلند پایه بسیاری از کشورهای مختلف به ایران سفر 
کرده اند که حاصل این سفرها امضای تفاهم نامه های 

متعددی بوده است. 
سالمت  مختلف  حوزه های  در  کره جنوبی  و  ایران 
سند همکاری امضا کردند. دو تفاهم نامه میان وزرای 
بهداشت ایران و سوئد در زمینه همکاری های جامع 

نظام های سالمت دو کشور امضا شد.
تفاهم نامه ای میان سیدحسن قاضی زاده هاشمی 
خانم  و  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
لونزین وزیر بهداشت ایتالیا امضا شد و  تفاهم نامه ای 

نیز میان ماتئو رنتسی، نخست وزیر ایتالیا و دانش 
مسؤوالن  بهداشت  وزیر  عالی  مشاور  جعفری، 
ایتالیا در زمینه ساخت  جمهوری اسالمی ایران و 
واحدهای درمانی سیار که در حوادث غیرمترقبه و 
برای مناطق دوردست مورد استفاده قرار می گیرد و 
انتقال دانش فنی ساخت واحدهای درمانی سیار به 
امضا رسید. هم چنین تفاهم نامه ساخت بیمارستان 
۱۵۰۰ تختخوابی در اصفهان میان دانشگاه علوم 
)san donato(پزشکی اصفهان و شرکت سن دناتو

ایتالیا امضا شد.
هم زمان با سفر روحانی، رییس جمهوری کشورمان 
به فرانسه، تفاهم نامه همکاری میان شرکت سانوفی، 
بهداشت،  وزارت  و  اروپا  دارویی  شرکت  بزرگ ترین 

بازار سالمت ایران بندری مه آلود است
بازار سالمت ایران یک بازار رو به گسترش با نیازهای روزافزون و امکانات بالقوه است که برای بسیاری از صاحبان سرمایه ظرفیت و جذابیت های 
ویژه خودش را دارد در دهه گذشته مشکالت فراوانی که تحریم های بین المللی در راس آنها قرار داشتند مانع نزدیک شدن سرمایه گذاران 
خارجی به این بازار بوده است. اما حاال که یک سالی از امضای برجام گذشته است و کم کم موانع تحریم ها رو به برداشته شدن هستند این 
بازار نیز آرام آرام خود را برای شروعی دوباره آماده می کند هرچند سنگ ها و موانع متعدد دیگری بر سر راه هستند که فعاالن این حوزه را با 

نگرانی هایی جدی مواجه کرده است.
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درمان و آموزش پزشکی ایران امضاء شد. 
سیدحسن هاشمی هم چنین تفاهم نامه همکاری های 
با  دارویی  و  بهداشتی، درمانی، آموزشی، پژوهشی 
همتای قبرسی خود به امضا رساند. بر اساس این 
تفاهم نامه یکی از شرکت های بزرگ دارویی قبرس 
با یک شرکت ایرانی به همکاری خواهند پرداخت 
و دانشگاه علوم پزشکی البرز به نمایندگی از ایران 
بزرگ قبرس هم در جهت  دانشگاه های  از  یکی  و 
ارتقای روابط دو کشور در حوزه آموزش های مشترک 

در رشته های مختلف پزشکی خواهند پرداخت.
هم چنین کنیچی ماتسوموتو، رییس شرکت اومتا)  
OMETA( و شرکت هلدینگ ساکورا گلوبال از سوی 
انجمن کمک های فنی خارجی تجهیزات پزشکی 
ایران  در  ژاپن  سفیر  کوبایاشی،  حضور  در  ژاپن 
تفاهم نامه ای را با دکتر رسول دیناروند، معاون وزیر 
بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و رییس سازمان 

غذاودارو به امضا رساندند.
سخنگوی وزارت بهداشت نیز از مذاکره با ترکیه برای 
راه اندازی دو بیمارستان 1000 تختخوابی در کشور 

خبر داد.
در  هم چنان  تفاهم نامه  این  از  بسیاری  چند  هر 
تالش های  با  اما  هستند  رایزنی  و  بررسی  مرحله 
مطرح  شرکت های  از  تعدادی  خصوصی  بخش 
خارجی برای سرمایه گذاری پا را فراتر گذاشته و به 

ایران آمده اند.
مدک بلژیکی  شرکت  پزشکی  تجهیزات  زمینه   در 

ساخت  فناوری  انتقال  حال  در   )MEDEC(
مجموعه  است.  مشهد  به  بیهوشی  دستگاه های 
زیمنس با همکاری گروه مپنا برای انتقال فناوری 
مانند  سنگین  تشخیص  دستگاه های  تولید 
سی تی اسکن و ام آرآی وارد ایران شده است. شرکت 
سنگاپوری اوستینا با همکاری شرکت های ابوریحان 
دارودرمان  شستا(  مجموعه  شرکت های  از  )یکی 
سلفچگان و پارسمین دارو سرمایه گذاری و ساخت 

کارخانه در سلفچگان را شروع کرده است.
تولید  کارخانه  ساخت  کار  نوردیسک  نوو  شرکت 
انسولین انسانی را در ایران آغاز کرده است.  شرکت 
آماده  با همکاری شرکت درمان آرا  آلمان  بایوتست 
فاکتورهای  تولید  و  پالسما  پاالیشگاه  راه اندازی 

خونی در ایران است.
شرکت کره ای گرین کراس نیز برای راه اندازی یک 
آماده  ورمل  شرکت  با  دیگر  پالسمای  پاالیشگاه 
همکاری شده است. شرکت بی بران آلمان با شرکت 

شیرازسرم تفاهم نامه برای خرید سهام امضا کرده 
است. 

بازار سالمت  توافق هایی خالهای  با وجود چنین 
ایران به اندازه ی متعدد و وسیع است که با حضور 
و سرمایه گذاری این تعداد محدود از سرمایه گذاران 
نیازها برآورده نمی شود. فعاالن این حوزه برآوردن 
و  پرشورتر   حضور  مستلزم  را  بازار  این  نیازهای 
سرمایه گذاران  و  شرکت ها  گسترده تر  استقبال 
خارجی می دانند حضور و استقبالی که با توجه به 
موانع و مشکالت متعددی که هنوز بر سر راه است 

چندان امیدی به برآورده شدنش ندارند.
 مشکالت بانکی و نقل و انتقال پول به داخل و خارج 
ایران با وجود رفع تحریم ها هم چنان پا برجا است. 
ارز دو نرخی هم بالتکلیفی و ضررهای خودش را 
برای کسانی که می خواهند برای سرمایه گذاری ارز 
وارد این کشور کنند به همراه دارد. شرایط سیاسی و 
اقتصادی ایران پرتالطم و گاهی بی ثبات است و این 
یعنی سرمایه گذار نمی تواند تضمینی برای بازگشت 
ایران  درمان  و  بهداشت  باشد.  داشته  خود  پول 
به شدت وابسته به دولت و دخالت های دولتی است. 
قیمت گذاری  و  نرخ  تعیین  به  تنها  دخالت ها  این 

بازار  اصلی  مشتری  وقتی  و  نمی شود  محدود 
پیچیده تر  کمی  را  کار  است  دولت  خود  سالمت، 
این  هزینه های  اصلی  تامین  که  چرا  می کند 
مشتری بزرگ با بیمه ها است؛ هم اکنون مطالبات 
پزشکی  تجهیزات  و  دارویی  مختلف  شرکت های 
از بیمارستان ها و بیمه ها نزدیک به یک سال عقب 
افتاده است. در کنار تمام این مشکالت قوانین و 
بسیاری  در  و  مزاحم  کهنه،  دست وپاگیر،  مقررات 
دیگری  بزرگ  سنگ  نیز  هم  با  مغایر  حتی  مواقع 
است که برداشتنش برای صاحبان سرمایه ای که 
بسیار  بزرگ  دنیای  این  دیگر  هرجای  می توانند 
راحت تر و آسوده تر  تولید و سرمایه گذاری داشته 

باشند، چندان به صرفه نیست. 
با این همه باز هم دست اندرکاران بخش های دولتی 
این  جذب  برای  را  خود  تالش  تمام  خصوصی  و 
همکاری های می کنند چرا که معتقدند اگر بتوان 
سرمایه گذاران خارجی را ترغیب به حضور در بازار 
ایران کرد می توان منتظر ورود فناوری های پیشرفته 
به کشور و به روزشدن قوانین و مقررات و سازو کارهای 
 اداری بود و در نتیجه سرعت پیشرفت را در کشور 

باال برد.                                            
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نائلی می گوید: »حتی اگر خیلی خوشبینانه تنها 
نیاز به 100 هزار تخت جدید را در نظر بگیریم و هزینه 
افزودن هر تخت را هم 250 هزار دالر محسابه کنیم 
یعنی در ده سال آینده به بیش از 25 میلیارد دالر برای 
رفع نیاز بخش بستری کشور نیاز خواهیم داشت. 
حاال این حجم را با توجه به شاخص های متعدد و 
مختلفی که در کل بازار سالمت کشور وجود دارد، 
محاسبه کنید ببینید به چه عددی خواهید رسید. 
البته این اعداد تنها در راستای رفع نیاز داخلی است 

نه رسیدن به خودکفایی.«
درصد   4 »تنها  می افزاید:  نیز  دارو  بازار  درباره  او 

وارد  خارج  از  کشور  داخل  در  مصرفی  داروی  کل 
می شود که همین 4درصد حدود 30 درصد حجم 
مالی بازار دارویی ما را در بر می گیرد. البته این هزینه 
فناوری است باالخره برخی کاالها در جاهای دیگر 
دنیا وجود دارد که ما نداریم. ولی در بحث داروهای 
زیست فناوری )بایوتک( و داروهای جدید با فناوری 
باال تولیدات ما در حال افزایش است و ما به سرعت 
پیدا  دسترسی  نیازمان  مورد  داروهای  به  داریم 
می کنیم. محققان ما و بخش خصوصی خیلی به 
سرعت پیشرفت می کنند و اقالم جدید را وارد کشور 
می کنند. حجم سرمایه گذاری در بخش های مختلف 

سالمت متفاوت است برای نمونه در بازار دارو در مورد 
بانک خون و پاالیشگاه پالسما به حدود 150 میلیون 

دالر سرمایه گذاری نیاز داریم.« 

باوجودبرجاممشکالتباقیاست
به گفته رییس اداره همکاری های اقتصادی حوزه 
بین الملل وزارت بهداشت، تجارت و جذب سرمایه 
در بخش سالمت پیش از امضای برجام به دو مشکل 
اصلی دچار بود؛ یکی مشکالت نقل وانتقال پول از 
داخل به خارج یا از خارج به داخل کشور و مشکالت 
و  خدمات  واردات  دیگری  و  بود  پول ها  تضمین 

رییس اداره همکاری های اقتصادی حوزه بین الملل وزارت بهداشت می گوید:

نیاز به بیش از 25 میلیارد دالر 
 سرمایه گذاری در صنعت درمان کشور
بازار سالمت برای رفع نیاز داخلی به بیش از 25 میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز دارد. این برآورد اولیه رییس اداره همکاری های اقتصادی حوزه 
بین الملل وزارت بهداشت است. شاخص تخت در بخش بستری ایران حدود1/6 تخت به ازای هر هزار نفر است در حالی که این شاخص در 
کشورهای منطقه حدود 2/7 تخت به ازای هر هزار نفر است. از سوی دیگر  به گفته جالل نائلی بیشترین نیاز حوزه سالمت کشور به تجهیزات 
پزشکی در بخش بستری است و  اگر سازمان مدیریت برنامه و بودجه کشور مجوزهای الزم را صادر کند برای رسیدن به شاخص 2/7 یا حتی 2/5 
تخت به ازای هر هزار نفر در کشور به 70 تا 80 هزار تخت نیاز داریم. عالوه بر این که 50 تا 60 درصد تخت های فعال موجود نیز قدیمی و فرسوده 
است یعنی در حدود 130 هزار تخت وجود دارد که باید در10 سال آینده نوسازی شود. به اندازه این تعداد تخت که باید به شبکه درمان کشور 

افزوده شوند یا نوسازی شوند به تجهیزات پزشکی هم نیاز داریم.
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کاالهایی بود که ممکن بود برداشت دوگانه در مورد 
مسایل اتمی نسبت به آنها وجود داشته باشد. درست 
است که حاال با امضا برجام تحریم ها برداشته شده 
 است اما مشکل نقل وانتقال پول باقی است و تا زمانی 
که موانع نقل وانتقال پول برداشته نشود یک سری از 
این مشکالت به قوت خود باقی خواهند ماند: »در 
واقع یک سری مسایل مربوط به شرایط کلی کشور 
است. وقتی تجارت در سطح کالن در کشور با مشکل 
مواجه است، دارو و درمان  و سالمت هم گرفتار همین 

مشکالت خواهند بود.«
پیشرفت هایی  مدت  این  در  است  معتقد  او  البته 
اتفاق افتاده است: » نظام سالمت سعی کرده در این 
مدت ارتباطات قدیمی که از بین رفته، فراموش شده 
یا ضعیف شده  است را دوباره برقرار کند. در بخش 
سالمت سیاست بر این است که اگر قرار است ارتباط 
با کشورهای دیگر برقرار شود حتما این ارتباط به 
سمتی برود که برای کشور آورده اقتصادی داشته 
بخش  در  که  ارتباطاتی  می کنیم  سعی  ما  باشد. 
بین الملل برقرار می کنیم هم در چارچوب اقتصاد 
مقاومتی و هم در جهت توسعه بخش سالمت کشور 
سرآمد  ما  قسمت ها  برخی  در  نیز  اکنون  باشد. 
از  بیش  دارو  در بخش  کشورهای منطقه هستیم. 
95درصد داروهای مورد نیاز داخل کشور را تولید 
می کنیم. هم چنین بیش از 50 درصد مواد اولیه دارو 
را در داخل کشور تولید می کنیم.  در بخش تجهیزات 
پزشکی هم حدود 40درصد تجهیزات پزشکی شامل 

تجهیزات و مواد اولیه و مواد مصرفی در داخل کشور 
تولید می شود. بنابراین می توان گفت ما پیشرفت 
»با  او می افزاید:  داشته ایم.«  زمینه  این  در  خوبی 
شد  سعی  بهداشت  وزارت  سیاست های  به  توجه 
روند برقراری ارتباط با سرمایه گذاران خارجی برای 
ورود بخش خصوصی به این زمینه هموار شود. البته 
برخی از قسمت های بخش سالمت که بیشتر شامل 
حوزه درمان می شود، صرفا دولتی است و در بخش 
دارو و تجهیزات پزشکی کار بیشتر به بخش خصوصی 
نیز  زمینه ها  این  در  خوشبختانه  می شود.  سپرده 
افتاده  اتفاق  زیادی  و گشایش های  کارهای خوب 
 است و وزارت بهداشت هرجا که نیاز به مداخله و 
مذاکره بوده، وارد ماجرا شده و اگر نیاز به تغییر برخی 
انجام  را  کار  این  سعی کرده  داشته،  وجود  قوانین 
از زمینه ها  دهد. بخش خصوصی هم در بسیاری 
پیشرفت داشته است. ما توانستیم با تالش بخش 
بخش  فعالیت های  و  زمینه سازی ها  و  خصوصی 
دولتی زمینه های بازاریابی را برای دارو و تجهیزات 

پزشکی در منطقه و کشورهای دیگر  فراهم کنیم.« 
رییس اداره همکاری های اقتصادی حوزه بین الملل 
وزارت بهداشت از صادرات خوب دارو به کشورهای 
اروپایی و آسیایی خبر می دهد  آفریقایی،  مختلف 
قرارداد  دالر  میلیون   30 روسیه  مورد  در  تنها  که 
صادرات دارو منعقد شده  است. او معتقد است در 
حال حاضر زمینه های صادرات دارو به کشورهای 
مشترک المنافع  )CIS( فراهم شده  است و زمینه های 
تولید داروهای ایرانی در کشورهای آسیایی، آفریقای 
و اروپایی نیز فراهم شده  است: »یعنی همان طور که 
از آن سو انتقال فناوری های خوبی داشته ایم ما هم 

فناوری ایرانی را به خارج از کشور منتقل می کنیم.«
او درباره انتقال فناوری از خارج به ایران در زمینه 
دارو شرکت نوو نوردیسک را به عنوان نمونه معرفی 
انتقال  کار  بسته شده  قرارداد  براساس  که  می کند 
فناوری تولید انسولین درایران را شروع کرده  است. 
شرکت  هم  پزشکی  تجهیزات  زمینه  در  هم چنین 
بلژیکی ِمدک )MEDEC( در حال انتقال فناوری 
است.  مشهد  به  بیهوشی  دستگاه های  ساخت 
نیز  دیالیز  صافی های  فناوری  انتقال  هم چنین 
در حال انجام است: »سیاست وزارت بهداشت از 
زمانی که برجام امضا شد در زمینه تجهیزات پزشکی 
و به ویژه دارو این بوده  است که اجازه واردات ندهد 
نیاز داشته باشد و زمانی  این که کشور واقعا  مگر 
هم اجازه واردات بدهد که همراه با انتقال فناوری 

سیاست وزارت بهداشت از زمانی که 
برجام امضا شد در زمینه تجهیزات 

پزشکی و به ویژه دارو این بوده  است 
که اجازه واردات ندهد مگر این که 

کشور واقعا نیاز داشته باشد و زمانی هم 
اجازه واردات بدهد که همراه با انتقال 

فناوری به داخل کشور باشد
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به داخل کشور باشد. برای نمونه در زمینه فرآورده 
های خونی داریم سعی می کنیم این انتقال فناروی 
انجام شود. در زمینه تجهیزات پزشکی هم سیاست 
وزارت بهداشت بر این است که یا همراه با انتقال 
خرید  شکل  به  یا  باشد  کشور  داخل  به  فناوری 
خدمت انجام شود و به جای خرید تجهیزات، خرید 
خدمت می کنیم. یعنی به جای این که یک دستگاه 
ام آرآی )MRI( بخریم و وارد کشور کنیم،  با مجموعه 
را  این دستگاه  تولیدکننده هماهنگ می کنیم که 
بیاورد در بیمارستان ما مستقر کند و بعد بر اساس 
درآمدی که از آن مرکز دارد هزینه اش را برداشت کند. 
 )BLT( بی ال تی  یا   )BOT(بی او تی قرارداد  یعنی 
تا  می کنیم  سعی  روش  این  با  واقع  در  می بندیم. 
جای ممکن منابع را ذخیره کنیم. ارتباطاتی هم که 
با کشورهای مختلف برقرار شده  است نیز در همین 
راستا است. یعنی وقتی برای نمونه هیات تجاری 
بلژیک می خواهد بیاید ما گروه های سالمت را در آن 
مشخص می کنیم بعد به بخش دولتی و خصوصی 
اعالم می کنیم که این گروه با این مشخصات دارد به 
ایران می آید و سعی می کنیم گروه مناسبش را پیدا  و 
معرفی کنیم. ما در این مدت برای کشورهای آلمان، 
فرانسه، بلژیک و سوئد فرم اقتصادی داشته ایم. به 
هر حال هر تیم خارجی که وارد کشور می شود حتی 
اگر نمایندگان بخش خصوصی در آن کم باشد باز هم 
ما آن ها را به مجموعه های دولتی و خصوصی داخل 
از این  کشور متصل می کنیم. اکنون هم تعدادی 

گروه ها در این زمینه ها دارند کار می کنند.«

چراسهمداروبیشترازتجهیزاتپزشکی
است؟

در  سرمایه گذاری  مورد  در  جست وجو  کمی   
حوزه های مختلف سالمت و درمان نشان می دهد 
که سهم دارو  در زمینه جذب سرمایه گذار و تولید 
و  است  پزشکی  تجهیزات  از  بیشتر  بسیار  داخل 
به  خارجی  سرمایه گذاران  به ویژه  سرمایه گذاران 
تولید دارو در ایران اقبال بیشتری نشان می دهند. 
دلیل صورت  این  به  اقبال  این  معتقد است  نائلی 
بسیار  ایران  در  مصرفی  داروی  حجم  که  می گیرد 
در   4.2[ است  پزشکی  تجهیزات  حجم  از  بیشتر 
و  می شود  استفاده  که  دالر[  میلیارد   1.2 مقابل 
همین موجب می شود بازار بهتری برای تولید باشد. 
تجهیزات  از  برخی  تولید  چند  هر  دیگر  سوی  از 
پزشکی در کشور شروع شده  است اما چون تولید 

تجهیزات پزشکی سنگین همانند سی تی اسکن و 
مانند این  ها که سهم باالیی از گردش مالی این بخش 
را به عهده دارند، نسبت به دارو بسیار زمان بر است 
کمتر دیده می شود و کمتر هم مورد استقبال قرار 
می گیرد. او در این زمینه برای نمونه از همکاری گروه 
مپنا با مجموعه زیمنس برای انتقال فناوری تولید 
دستگاهای تشخیص سنگین مانند سی تی اسکن 
و ام آرآی خبر می دهد: »در واقع این دو گروه دارند 
و  روش ها  همان  قالب  در  که  می رسند  نتیجه  به 
این  زمینه  در  بهداشت  وزارت  کالن  سیاست های 
دستگاه ها هم واردات، هم انتقال فناوری و تولید و 

هم خرید خدمت داشته  باشند.«

سازمانغذاودارودرحالترمیموتصحیح
فرآیندهایاداریاست

مشکالت تولید در ایران تنها مربوط به سرمایه گذاری 
از  بسیاری  نیست.  خارجی  سرمایه گذار  جذب  یا 
فعاالن این حوزه معتقدند زمانی که سرمایه گذاران 
داخلی رغبت کمی به سرمایه گذاری در این بخش 

سرمایه گذار  که  داشت  انتظار  نمی توان  دارند 
خارجی تمایلی به حضور داشته باشد. آنچه مشکل 
اصلی است پول و سرمایه و جذب آن نیست بلکه 
موانع و مشکالت جدی است که مانع حضور و به کار 
انداختن سرمایه در کشور می شود. موانعی مانند 
مشکالت بانکی، مسایل مالیات و عوارض گمرکی 
و از همه پیچیده تر و دست و پاگیرتر کاغذبازی های 
حتی  گاه  و  غیرشفاف  متعدد  قوانین  و  اداری 
که  است  مشکالتی  فهرست  از  بخشی  متعارض 
فعالن حوزه بهداشت و درمان برای حضور در این 

بخش عنوان می کنند.
حوزه  اقتصادی  همکاری های  اداره  رییس 
سوال  این  به  پاسخ  در  بهداشت  وزارت  بین الملل 
زمینه سرمایه گذاری در بخش  فعالیت در  که چرا 
دارو و تجهیزات پزشکی سخت است پاسخ می دهد 
که برخی از این مسایل، مشکالت کلی و کشوری 
است که بخش درمان را هم گرفتار کرده است مانند 
برای همه  که  مالیات  یا  بانکی، گمرکی  مشکالت 
صنایع کشور وجود دارد. او در پاسخ به این سوال 
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که آیا با توجه به حساسیت بخش بهداشت و درمان 
این امکان وجود دارد که با دادن امتیاز ویژه به این 
بخش و رایزنی با دولت برخی از مشکالت کالن از 
حوزه  تولیدکنندگان  و  سرمایه گذاران  پای  پیش 
و  ویژه  امتیازات  اعطای  با  یا  برداشته شود  درمان 
یافتن راهکارهای جدید، امکانات ویژه ای برای این 
فعاالن در نظر گرفت؛ می گوید: »جواب این سوال 
را االن نمی توانم بدهم اما قطعا این طور است. البته 
در زمینه تولید هم  قانون سرمایه گذاری در جاهای 
مختلفی دست ها را باز گذاشته  است و معافیت های 

مالیاتی مختلف نیز وجوددارد.«
او درباره سخت گیری برای ورود در این بخش معتقد 
تخصصی  مسایل  به  مشکالت  دیگر  بخش  است 
و  ترمیم  حال  در  غذاودارو  سازمان  که  برمی گردد 
غذاودارو  »سازمان  است:  آن  فرآیندهای  تصحیح 
و اداره کل تجهیزات پزشکی دارند در این زمینه کار 
می کنند و سعی دارند این روندها را تسهیل و کم 
کنند. خیلی از این روندها نیز کمتر شده  است و 
به طور کلی می توان گفت شرایط نسبت به قبل بهتر 

شده  است. برای نمونه بسیاری از موانع صادرات دارو 
برداشته  شده است. در زمینه واردات هم تا جایی که 
انتقال  فناوری باشد خیلی راحت کار می کنند ولی 
در مورد باقی موارد به دلیل این که برای بازار مسایلی 
ایجاد می شود که باید به آنها دقت کرد یک مقدار روند 
زمان گیر است. اما به طور کلی شرایط خیلی آسان تر 
کردن  کوتاه تر  و  راحت تر  درصدد  هم چنان  و  شده 

فرآیندها هستیم.« 

محدودیتقیمتگذاریپابرجااست
بازار سالمت با باقی بازارها متفاوت است و کنترل های 
برابر  در  نائلی  توضیح  این  دارد.  را  خودش  خاص 
و  واردات  محدودیت  به  نسبت  که  است  انتقاداتی 
به ویژه محدودیت های قیمت گذاری در بخش تولید 
دارو و تجهیزات پزشکی وجود دارد. بسیاری از فعاالن 
این بخش معتقدند این محدودیت ها مانع حضور 
سرمایه گذار خارجی در بخش تولید در ایران می شود 

و از جذابیت بازار ایران می کاهد.
مردم  حقوق  حفظ  برای  »ما  می گوید:  نائلی  اما 

حد  آن  به  هنوز  کشور،  سالمت  بخش  به  کمک  و 
نرسیده ایم که بتوانیم بازار را باز و آزاد بگذاریم. قطعا 
همانند دیگر نقاط جهان، محدودیت های در تولید 
و  قیمت گذاری وجود دارد و برقرار خواهد بود. اما 
سرمایه گذاران خارجی برای این که بتوانند به سود 
مورد نظر خود برسند می توانند بیایند این جا تولید 
کنند و این تولیدات را صادر کنند چون برای صادرات 
سقف قیمت تعیین نمی شود. آنها می توانند از بازار 
میلیونی   80 بازار  یک  ایران  کنند.  استفاده  ایران 
همسایه  کشورهای  بازارهای  محاسبه  با  که  است 
به ویژه  می شود.  محسوب  400میلیونی  بازار  یک 
که بازار سالمت ایران در کشورهای همسایه اعتبار 
خیلی خوبی دارد بنابراین سرمایه گذاران خارجی 
می توانند از این اعتبار استفاده کنند، تولید کنند و به 
جاهای دیگری صادر کنند. عالوه بر این که می توانند 
از نیروهای فنی ایران نیز استفاه کنند. اما به هر حال 
فروش در ایران هم چنان محدودیت خواهد داشت و 
تا زمانی که دولت احساس کند برای حمایت از بیمار 

داخلی الزم است، این کار را ادامه خواهد داد.«
او درباره مشوق ها و تضمین هایی که سرمایه گذار 
کند  ایران  بازار  در  حضور  به  ترغیب  را  خارجی 
داریم.  تضمین  نوع  دو  زمینه  این  »در  می گوید: 
خارجی  سرمایه گذاری  سازمان  تضمین  یکی 
است که بازگشت پول را تضمین نمی کند، چون به 
هر حال این یک تجارت است و نمی تواند تضمین 
کند که سود داشته باشد. کسی که بخواهد تولید 
محصولی را شروع کند حتما بازارش را می سنجد 
در  ولی  می گیرد.  تصمیم  تحقیقاتش  اساس  بر  و 
برخی موارد که طرف حساب دولت باشد دولت باید 
برخی تضمین ها را ارایه کند. مثال در بحث تجهیزات 
خرید  شکل  به  مراکز  از  یک سری  در  که  پزشکی 
خدمت استفاده می شود، ما تعداد کف خدمت هایی 
را که از سرمایه گذار خریداری خواهد شد تضمین 
می کنیم. یعنی اگر کمتر از تعداد مورد نظر خدمت 
خریداری شد ما باقی پول را پرداخت می کنیم.  نوع 
دیگری از تضمین هم هست که در سطح باالتر ارایه 
می شود و شامل ضمانت بانک ها و تضامین دولتی 
موارد  برای  معموال  دولتی  تضمین های  است. 
متفاوت داده می شود. ما هم معموال تضامین های 
دولتی را تنها برای ساخت بیمارستان های بزرگ و 
تکمیل طرح های کلید روشن می دهیم. برای باقی 
موارد از تضمین های بانکی یا تضامین های سازمان 

سرمایه گذاری خارجی استفاده خواهیم کرد.«         
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رییس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی تهران:

ایران نیاز به جذب 40 تا60 میلیارددالر سرمایه خارجی دارد

پروژه های  سهم  عرب  نجفی  محمود  گفته  به 
عمرانی در بودجه دولت جمهوری اسالمی ایران 
عمال  که  است  تومان  میلیارد  30هزار  حدود  در 
بیشتر از 10 تا 13 هزار میلیارد تومان آن تحقق 
نمی یابد. بنابراین حجم سرمایه گذاری که دولت 
صنعت  توسعه  و  اشتغال  ایجاد  برای  می تواند 
فضا  دو  ما  پس  است  پایین  بسیار  بدهد  انجام 
برای سرمایه گذاری داریم، یکی بخش خصوصی 
خودمان است که آنها هم  با چالش های جدی برای 
باید حل شود.  روبه رو هستند که  سرمایه گذاری 
یکی دیگر هم جلب سرمایه گذاری خارجی است. 
او یکی از بزرگ ترین مشکالت و چالش های بزرگ 
کشور را ما به ویژه برای نسل جوان تحصیل کرده، 
بیکاری می داند و معتقد است: »اگر این مشکل 
حل نشود برای ما تهدیدهای سیاسی اجتماعی 

وظیفه  ما  بنابراین  دارد.  همراه  به  اقتصادی  و 
داریم فضا را برای اشتغال جوانان آماده کنیم پس 
برای این که بتوانیم این مشکل را حل کنیم باید 

سرمایه گذاری اتفاق بیفتد.«
نجفی می گوید: »ما باید سالی 40تا60 میلیارد 
دالر سرمایه خارجی جذب کنیم تا بتوانیم مشکل 
را حل کنیم. پس ما باید در این جهت تمام امکانات 
تشویق  برای  الزم  بستر  و  کنیم  فراهم  را  نظام 
خصوصی  بخش  حوزه  در  هم  سرمایه گذاری 
خودمان و هم برای جلب سرمایه گذاری خارجی 
عدد  دالر  میلیارد  40تا60  عدد  که  چرا  بسازیم. 
کمی نیست و اگر نتوانیم این مبلغ را جذب کنیم 
توانمندی های  با  را  کار  بازار  مشکل  نمی توانیم 
مازاد  با  دنیا  اکنون  کنیم.  حل  خودمان  داخلی 
منابع مواجه است و خیلی از کشورهای دنیا این 

خودشان  مرزهای  از  خارج  که  دارند  را  آمادگی 
چین  دولت  تازگی  به  حتی  کنند  سرمایه گذاری 
مازاد  که  چرا  است  راهبردی  چنین  دنبال  هم 
باید  ما  بنابراین  منابع می تواند دردسرساز شود. 

فضا را برای این کار آماده کنیم.«
بازرگانی  اتاق  سالمت  اقتصاد  کمیسیون  رییس 
و  بزرگ  »شرکت های  است:  معتقد  تهران 
حاضر  معموال  دارو  حوزه  در  به ویژه  صاحب نام 
)جوین  مشارکت  واقع  در  نمی شوند.  شراکت  به 
فنچر( به ویژه در حوزه دارو برای برندهای مشهور 
در  بخواهد  شرکتی  چنین  اگر  و  نمی افتد  اتفاق 
به  را صددرصد  این کار  ایران سرمایه گذاری کند 
نام خودش انجام می دهد. این روند پیش از انقالب 
هم به همین شکل رخ می داد مانند شرکت فایزر یا 
شرکت شرینگ که صددرصد با نام خود در ایران 

رییس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی تهران معتقد است ایران برای برون رفت از بحران بیکاری در کشور عالوه بر سرمایه گذاری های داخلی 
نیازمند جذب 40تا60 میلیارد دالر سرمایه خارجی است.
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اروپایی  شرکت های  چه  کردند.  سرمایه گذاری 
صددرصد  همیشه  آمریکایی  شرکت های  چه  و 
خودشان سرمایه گذاری می کردند و مشارکتی در 
این بخش نداشتیم. بنابراین تصور می کنیم اکنون 
نیز مشارکت در امر تولید دارو برای برندهای بزرگ 
اتفاق نخواهد افتاد و در حوزه دارو شاهد مشارکت 

به آن مفهوم نخواهیم بود.
محمود نجفی عرب برای نمونه از شرکت دانمارکی 
انسولین  تولید  برای  که  می برد  نام  نوونوردیسک 
انسانی پن به ایران آمده و اکنون نیز زمین کارخانه 
را خریداری و دیوارکشی کرده است. این شرکت قرار 
است این نوع انسولین را برای نیاز کشور و کشورهای 

اطراف تولید کند. 
او معتقد است اگر هم قرار باشد  مشارکتی میان 
شرکت های ایرانی و خارجی صورت بگیرد در زمینه 
برندهای ژنریک خواهد بود: »آنچه اکنون در صنعت 
دارو به عنوان مشارکت و سرمایه گذاری رخ می دهد 
به  و  کوچک  شرکت های  از  برخی  توسط  واقع  در 

شکل مشارکت های جزیی است. «
نجفی درباره مشارکت شرکت های ایرانی و خارجی 
دارد  دیگری  نظر  اما  پزشکی  تجهیزات  حوزه  در 
و  دهد  رخ  می تواند  شراکت  این  است  معتقد  و 
نیز  ایران  اتفاق می افتد  همان طور که در دنیا هم 

به  هم  خارجی ها  سرمایه گذاری  شاهد  می تواند 
شکل مشارکت با شرکت های ایرانی و هم به شکل 

سرمایه گذاری مستقل باشد.
به گفته او در حوزه بیمارستان سازی نیز ساخت سه 
سرمایه گذاری  با  و  مشارکتی  شکل  به  بیمارستان 
با  بانک  »اگزینگ  است:  شده  شروع  خارجی 
استفاده از فاینانس و همکاری بنیاد برکت ساخت 
را  تخت   800 تا   700 ظرفیت  با  بیمارستان  سه 
در تهران، تبریز و شیراز آغاز کرده است و یکی از 
شرکت های بزرگ کره ای نیز در حال بررسی این کار 

در ایران هستند.«
او جمعیت بازار سالمت ایران را 400 تا 500 میلیون 
برای  خوبی  بسیار  بازار  را  آن  و  می کند  برآورد  نفر 
حضور شرکت های مطرح دنیا می داند: »ما خیلی 
عالقه مند هستیم که شرکت های خارجی بیایند و 

این جا در حوزه دارو سرمایه گذاری کنند.«
بازرگانی  اتاق  سالمت  اقتصاد  کمیسیون  رییس 
تهران قانون جلب و حمایت از سرمایه گذار خارجی 
ایران را حاوی مشوق های خیلی خوبی می داند و 
در این زمینه می گوید: » در وحله نخست برابر این 
قانون سرمایه گذاری شرکت هایی که قصد حضور 
تضمین  پول شان  باشند  داشته  ا  ر  ایران  بازار  در 
سودشان  انتقال  و  دریافت  هم چنین  می شود. 

به خارج از کشور  تضمین شده است. حتی نرخ 
ارز  اساس  بر  نیز  شرکت ها  این  به  تعلق گرفته  ارز 
از  برخی  حال  عین  در  است.  بازار  نرخ  و  رقابتی 
است.  شده  گرفته  نظر  در  برای شان  معافیت ها 
درمجموع حمایت هایی خیلی خوبی روی جذب 
توسط  و  می شود  انجام  خارجی  سرمایه گذاری 
تضمین  مرکزی  بانک  و  دارایی  و  اقتصاد  وزارت 
می شود.« نجفی معتقد است اگر در زمینه روابط 
برخوردهای  و  کنیم  شفاف سازی  کمی  سیاسی 
به  سرمایه گذاران  جلب  در  کنیم  حذف  را  دوگانه 

کشور خیلی موثر خواهد بود.
او بزرگی دولت و قوانین دست وپا گیر را از موانع 
جذب سرمایه گذار می داند و می گوید: »با وجود 
صحبت  کوچک سازی  از  همواره  دولت  که  این 
می کند اما در عمل این اتفاق نمی افتد و هم چنان 
دولت بسیاری از امور را در اختیار دارد. برای نمونه 
از همین حوزه بهداشت و درمان و  بخش زیادی 
سالمت درگیر دولت و تعداد زیادی از شرکت های 
خارج  فضا  این  از  باید  دولت  است.  شبه دولتی 
از  بسیاری  باید  و  کند  کوچک  را  خودش  و  شود 
قوانین مزاحم کسب وکار کشور را رفع کند. هرچند 
قانون های خوبی هم در این زمینه داریم ولی در 

عمل به آنها تمکین نمی کنیم.«                                       

در وحله نخست برابر این قانون 
سرمایه گذاری شرکت هایی که قصد 
حضور در بازار ایران ر ا داشته باشند 
پول شان تضمین می شود. هم چنین 

دریافت و انتقال سودشان به خارج از 
کشور  تضمین شده است. حتی نرخ ارز 
تعلق گرفته به این شرکت ها نیز بر اساس 

ارز رقابتی و نرخ بازار است. در عین حال 
برخی از معافیت ها برای شان در نظر گرفته 

شده است
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مدیرکل پیشین اداره کل تجهیزات پزشکی:

بی ثباتی، فساد اداری و قوانین 
مزاحم مانع جذب سرمایه گذار است  

اداره کل  پیشین  مدیرکل  کیوان،  حسین  دکتر 
تجهیزات پزشکی می گوید: »مشکلی که ما داریم این 
است که فکر می کنیم همه چیز باید خارجی باشد. 
سرمایه گذار هم باید خارجی باشد. درست است که 
سرمایه گذار خارجی خوب است اما نه در اندازه هایی 
که ما به سرمایه نیاز داریم. به نظر من در اندازه هایی 
که ما در حوزه تجهیزات پزشکی به سرمایه گذاری 
نیاز داریم شرکت های داخلی آن قدر توانمند هستند 
اما  دهند.  انجام  را  سرمایه گذاری  این  بتوانند  که 
اراده ای وجود داشته باشد  این که چنین تمایل و 
به مدیران کشور، ثبات مدیریت و ثبات بازار و ثبات 
تصمیم گیری ها در کشور باز می گردد. اگر این موارد 
وجود داشته باشد، هم سرمایه گذار داخلی می آید 

هم سرمایه گذار خارجی.« 
حسین کیوان معتقد است بازار سالمت ایران برای 
بعضی از کاالهای با فناوری پیشرفته مانند ام آر آی 
به  سی تی اسکن  و  تصویربرداری  دستگاه های  یا 
قدر کافی بزرگ نیست چون کل نیاز ساالنه ما 40 تا 
50 دستگاه است. در حالی که شرکتی که این نوع 
دستگاه ها را می سازد با توجه به تعداد زیاد صنایع 
مختلفی که احتیاج دارد باید دست کم هزار دستگاه 
در سال تولید کند: »عالوه بر این که مصرف کننده 
این نوع محصوالت معموال کشورهای پول دار هستند 
که در آنها نفوذی نداریم و از ما خرید نمی کنند. پس 

نمی توانیم در دنیا به رقابت در این عرصه بپردازیم. 
نوع  این  تولید  وارد  که  ندارد  هم  دلیلی  بنابراین 
محصوالت شویم مگر این که اهداف دیگری داشته 
باشیم. عالوه بر این که دیگر صنایع و فناوری های 
موجود در کشور ما که مورد نیاز ساخت محصوالت با 
فناوری پیشرفته است، هنوز در اندازه ای نیستند که 

بتواند نیازهای این نوع تجهیزات پیشرفته را جوابگو 
باشند. بنابراین سرمایه گذاری در برخی از حوزه ها 
توجیهی  اصال  ایران  داخل  در  پزشکی  تجهیزات 
ندارد.« البته او درباره تجهیزات پزشکی مصرفی نظر 
دیگری دارد و می گوید: »در زمینه جذب سرمایه گذار 
برای تولید تجهیزات مصرفی، بازار ما زمینه مناسبی 
دارد البته به شرطی که هزنیه ای که به سرمایه گذار 
باشد که  خارجی تحمیل می کنیم هزینه معقولی 

برایش ایجاد جاذبه کند.«
جذب  از  هدف مان  باید  »ما  می گوید:  او 
به  من  اگر  باشد.  هزینه ها  کاهش  سرمایه گذاری 
جای مدیران باشم این فکر را می کنم که ما این جا 
نیروی کار ارزان تر و عوارض گمرکی پایین تر داریم 
ما هم  و  باشد  تولیدکننده هم داخلی  هنگامی که 
بازار خوبی در اختیارش قرار دهیم قیمت تمام شده 
کاال پایین تر خواهد بود  و طبیعتا اگر سرمایه گذاری 
به گونه ای باشد که مواد اولیه تولیدش صددرصد 
از مواد داخلی باشد به کشور هم کمک اقتصادی 
خواهد کرد و تولید ارزان تر و در دسترس تر می شود. 
به این ترتیب همان گونه که داریم از مالیات مردم 
صرف درمان می کنیم در کنارش چند هزار شغل 
حوزه های  در  مدتی  از  بعد  و  می کنیم  ایجاد  نیز 
این ها  تمام  عالوه بر  می شویم.  خودکفا  پرمصرف 
بعدها  و  می شود  گرفته  به کار  ما  تخصصی  نیروی 
هم می توانیم صادرات داشته باشیم. قسمت های 
دانشگاهی که در ارتباط با این تولیدات هستند وارد 
بخش های توسعه و تحقیق می شوند نوآوری ایجاد 
وارد  را  محصوالت  از  جدید  نمونه های  و  می کنیم 
بازار می کنیم. این ها مزایای زیادی است که نسبت 
است،  هزینه ها  کاهش  همان  که  اصلی  هدف  به 

ما برای جذب سرمایه ابتدا باید بدانیم سرمایه گذار چه داخلی و چه خارجی به دنبال بازار است. 
سرمایه گذار بازار را می بیند، حجم بازار و ارزش افزوده ای که بابت سرمایه گذاری و تولید به دست می آورد 
را بررسی می کند سپس تصمیم می گیرد. بازار ما هم یک بازار پرمصرف است که تنها  باید مدیریت آن را 

اصالح کنیم.

فرعی محسوب می شوند. تمام دنیا هم همین کار 
را می کند. » 

ثبات،نخستیننیازسرمایهگذاریاست
اداره کل تجهیزات پزشکی معتقد  مدیرکل پیشین 
است در سه سالی که از اجرای طرح تحول سالمت 
می گذرد در حوزه پزشکی اعم از تجهیزات پزشکی 
حدود  که  جایی  تا  شده  ایجاد  خوبی  بازار  دارو  و 
20درصد بودجه کل کشور در حوزه سالمت هزینه 
شده است ]هر چند بخش عمده اش وارداتی است[، 
این  اجرای  منابع  ناپایداری  نگران  هم چنان  او  اما 
طرح کالن است: »این که چقدر این پول و منابعی 
که آن را تامین می کنند، پایدار باشند را نمی دانیم. 
هیچ کس هم نمی داند. ممکن است فردا وضع دولت 
خیلی خوب بشود و این بودجه هم چنان وجود داشته 
باشد در چنین شرایطی بازار زمینه مساعدی برای 
این که سرمایه گذاری انجام شود، خواهد داشت؛ 
یا  داخلی  سرمایه گذاری ها  این  است  ممکن  حاال 
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نوساناتی که در گذشته داشتیم، نشود. اگر دولت 
بتواند نرخ ارز را مشخص کند نصف مشکالت بازار 
حل می شود. اما این که مردم باور کنند چنین روندی 

پایدار است زمان بر است.«
کیوان معتقد است اگر  بدانیم ارزش ریال ما نسبت 
به ارزهای معتبر خارجی سالی مثال ده درصد کاهش 
می یابد باز هم خوب است. چون این روند می تواند 
به یک سرمایه گذار دید و انگیزه بدهد تا برنامه ریزی 
کند. اما ما از آنچه روز بعد در انتظار نرخ ارز است 
و تجربه سال های گذشته نشان  چیزی نمی دانیم 
داده است که ممکن است ناگهان دو یا سه برابر شود. 
این روندی است که سرمایه گذاران ما چه داخلی و 
چه خارجی تجربه کرده اند و چون چنین تجربه ای 
داشته اند نمی توانند دوباره اعتماد کنند. این شرایط 
یکی از آفت های بزرگ سرمایه گذاری است مگر این 
که دولت بیاید در برخی از حوزه ها تضمین بدهد یا 
شرکت های بیمه افزایش نرخ ارز را بیمه کنند: »اگر 
ارایه شود  بیمه ها  یا  دولت  توسط  تضمینی  چنین 
می توان انتظار داشت سرمایه گذاران از ورود به بازار 

ایران استقبال کنند.«
به گفته او بیمه ها در زمان دولت اصالحات تا 20 
درصد نوسانات نرخ ارز را بیمه می کردند. بنابراین 
این امکان پذیر است که اکنون هم شرکت ها افزایش 
احتمالی نرخ ارز را تا یک سقف مشخصی بیمه کنند: 
»اگر این نوع بیمه ها و تضمین ها نباشد ما نباید خیلی 
سرمایه گذار  تنها  نه  که  باشیم  دلگرم  و  خوش بین 
خارجی که حتی سرمایه گذار داخلی هم وارد این 
کار بشود. حتی سرمایه گذار داخلی هم اگر بخواهد 
سرمایه گذاری کند این کار را در اندازه های کوچک 
سرمایه  تمام  نمی خواهد  چون  داد  خواهد  انجام 
زندگی اش را درگیر یک شرایط ناپایدار و نامشخص 

کند و ما هم باید به او حق بدهیم.«

بازارداروشفافترازبازارتجهیزاتپزشکی
است

کمی جست وجو در میان اخبار مربوط به بازار حوزه 
سالمت نشان می دهد که این حوزه پس از برجام 
چندان هم بی خبر نبوده و تعدادی تفاهم نامه و حتی 
قراردادهایی برای سرمایه گذاری در آن بسته شده 
است و حتی برخی از شرکت های معتبر جهان حاضر 
اما  شده اند.  آینده  سال های  در  فناوری  انتقال  به 
نکته ای که در این میان جلب نظر می کند این است 
که تقریبا دارو بیشترین سهم این قراردادها را دارد و 

خارجی باشد. اما اگر این ثبات وجود نداشته باشد و 
بیمه ها نتوانند به موقع پول بیمارستان ها را بپزدارند و 
بیمارستان ها نتوانند به موقع پول شرکت ها را بدهند، 
طبیعی است که این سرمایه ها  بلوکه می شوند. در 
نتیجه چرخه اقتصاد نمی چرخد. اما اگر این فرایند 
سرجایش باشد و چرخه اقتصادی این حوزه بچرخد 
سرمایه گذاری حفظ می شود  و درآینده هم افراد چه 
داخلی و چه خارجی برای سرمایه گذاری وارد بازار 
می شوند. بنابراین به نظر من تثبیت شرایط و ایجاد 
داشت   خواهد  وجود  بازار  این  این که  از  اطمینان 
و  داخلی  سرمایه گذار  جذب  در  عامل   مهم ترین 

خارجی است.«
او تاکید می کند: »سرمایه گذار بر اساس حساب و 
کتاب اقتصادی جایی را برای سرمایه گذاری انتخاب 
می کند؛ نه بر اساس تعارف و صحبت و البی های 
سیاسی. سرمایه گذار برای بازگشت سرمایه و مدت 
برگشت سرمایه برنامه ریزی می کند و پیش از هر چیز 
به این نگاه می کند که بازاری که می خواهد واردش 

شود چقدر با ثبات است و خودش در آن بازار چقدر 
ثبات دارد.«

به گفته کیوان، ما باید بپذیریم که بازار ما از این ثبات 
بی بهره است: »حتی سرمایه گذاران داخلی ما هم 
همیشه نگران یک صعود چندبرابری نرخ ارز هستند. 
مردم ما نمی توانند برنامه ریزی 7 یا 8 ساله داشته 
باشند چون هیچ کس نمی داند افزایش نرخ ارز در 

این مدت چقدر خواهد بود.«
او تضمین نرخ ارز توسط مسؤوالن اقتصادی کشور 
مسؤوالن  »کاش  می داند:  مشکل  این  راهکار  را 
به  نمونه تضمین می کردند  که  برای  ما  اقتصادی 
این دالیل اقتصادی نرخ ارز  هر سال مثال 10 درصد 
افزایش پیدا می کند. این می توانست اتفاق خیلی 
پیش بینی  قابل  را  بازار  شرایط  چون  باشد  خوب 
می کرد. اما نه ما، که حتی رییس کل بانک مرکزی 
هم نمی تواند در این  باره چیزی بگوید. اگر هم چیزی 
بگوید مردم اعتماد نمی کنند. البته امیدواریم دولت 
دچار  که  کند  مدیریت  به گونه ای  را  ارز  نرخ  بتواند 



پرونده

سال ششم / شماره 67- 66 /  آبان و آذر  1395 28

گزارش

تجهیزات پزشکی هم از کمترین اقبال برخوردار بوده 
است.

هرچند مدیرکل پیشین اداره کل تجهیزات پزشکی 
برای  که  شرکت هایی  همین  حتی  است  معتقد 
سرمایه گذاری در  بازار ایران آماده شده اند از روی 
و  بزرگ  ما  سالمت  بازار  که  چرا  می آیند،   اجبار 
پر مصرف است و با توجه به  قوانینی که در ایران وضع 
شده است به شرطی اجازه ورود به بازار ایران را دارند 
که پس از مدت مشخصی در ایران به تولید بپردازند: 
»بنابراین نمی توان گفت که آنها با اراده خود و با انگیزه 
سرمایه گذاری آمده اند بلکه باید پذیرفت که مجبور 
شده اند. این فرق دارد با این که یک سرمایه گذار ایران 
را کشور خوبی از نظر سرمایه گذاری بداند و اقدام 
کند. قوانین ما برای برخی از شرکت ها یک امتیاز قایل 
شده است و آنها هم برای این که بتوانند رقبا را حذف 
کنند و بر اساس قوانین ما وارد بازار شوند به نوعی 

پذیرفته اند در ایران تولید داشته باشند.«
او که خود زمانی در راس امور مربوط به تجهیزات 
پزشکی بوده است بخش دارو برای فعالیت را انتخاب 
کرده است چرا که  بازار و قوانین و مقررات دارو را 
شفاف تر و راحت تر از بازار و قوانین تجهیزات پزشکی 

می داند. 
کیوان این راحتی و شفافیت در امور را نتیجه قدمت 
بیشتر اداره دارو نسبت به اداره کل تجهیزات پزشکی 
عنوان می کند و می گوید: »به عنوان کسی که 8 سال 
می گویم  بوده ام  پزشکی  تجهیزات  اداره کل  مدیر 
خیلی چیزها هنوز برای خودم در این حوزه شفاف 

نیست و االن بدتر هم شده است.«
او به عنوان نمونه از شرایط خرید تجهیزات پزشکی 
بخش  این  خریدار  بزرگ ترین  یعنی  دولت  توسط 
یک  »چگونه  می گوید:  سالمت  تحول  طرح  در 
سرمایه گذار چه داخلی و چه خارجی می تواند به 
حضور در بازار ایران فکر کند در حالی که خریدار عمده 
این بخش برای بیمارستان ها شرط می گذارد که تنها 
می توانند از فهرستی که مورد تایید آنها است خرید 
کنند؟ در حالی که این سرمایه گذار اصال نمی داند 
اگر وارد بازی شود آیا جزو این فهرست قرار می  گیرد 
و وارد این بازی می شود یا نه؟ خب طبیعی است که 
در چنین شرایطی تمایلی برای سرمایه گذاری وجود 
نخواهد داشت. ما هم این کارها را کرده ایم اما فهرست 
تهیه نکرده ایم که منجر به بزرگ شدن یک عده ای 
و بیکار شدن یک عده دیگر بشود. این تصمیمات 
البته  نیست.  منصفانه  پزشکی  تجهیزات  در حوزه 

شاید فایده ای به نام کاهش هزینه ها داشته باشد 
اما کاهش هزینه ها راهکارهای بسیار بهتری دارد. 
من فکر می کنم همه افرادی که در این حوزه هستند 
باید متناسب با سرمایه و فعالیتی که دارند ارتزاق 
کنند نه این که ما انتظار داشته باشیم طبق فهرست 
ما خرید کنند. در چنین شرایطی هیچ کس حاضر به 
سرمایه گذاری نمی شود مگر این که پیش از آن با وزیر 
یا معاون وزیر و تصمیم سازان صحبت کند و اطمینان 
بگیرد که اگر در این جا سرمایه گذاری کند آن هم 
سرمایه گذاری که سه تا چهار سال طول می کشد تا 
به بار بنشیند خرید از او را تضمین می کنند. اما باید 
دید آیا ما می توانیم چنین تضمینی بدهیم؟ در حالی 
که  اصال عمر وزرای ما سه تا چهار سال است که در 
آن زمان هم معموال با صدها مساله مواجه هستند. 
بنابراین منظقی است که هیچ کس وارد این حوزه 

نخواهد شد و این چیز غیر قابل انتظاری نیست.«
اما در حوزه دارو شرایط متفاوت است. قوانین این 
بخش می گوید اگر شما این دارو را در داخل تولید 
به عالوه  کامال می بندند.  را  وارداتش  کنید جلوی 
آن ها  کیفیت  نتیجه  در  و  داروها  اثربخشی  میزان 
هم کامال مشخص است. آن تعدد و تنوعی که در 
تجهیزات پزشکی وجود دارد در دارو وجود ندارد. 

اگر این نوع بیمه ها و تضمین ها نباشد 
ما نباید خیلی خوش بین و دلگرم باشیم 
که نه تنها سرمایه گذار خارجی که حتی 
سرمایه گذار داخلی هم وارد این کار 

بشود. حتی سرمایه گذار داخلی هم اگر 
بخواهد سرمایه گذاری کند این کار را 

در اندازه های کوچک انجام خواهد داد 
چون نمی خواهد تمام سرمایه زندگی اش 
را درگیر یک شرایط ناپایدار و نامشخص 

کند و ما هم باید به او حق بدهیم
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برای تولید دارو یک فرمول مولکوالر است همان را با 
اثربخشی مشخص تولید می کنید. 

مدیرکل پیشین اداره کل تجهیزات پزشکی با استناد 
به این دالیل معتقد است: »با توجه به این شرایط 
برای سرمایه گذاری در تجهیزات پزشکی باید انتظار 

کمتری داشته باشیم.«
کیوان که یک سالی است فعالیت برای تولید داروی 
هپاتیت سی را در ایران بدون داشتن کارخانه شروع 
کرده است ادامه می دهد: »فرمول دارو را می برم و در 
یک شرکت داروسازی به شکل قراردادی 100 هزار 
قرص تولید می کنم. ظرف 6 ماه دارو را آن هم بسیار 
ارزان تر از قیمت داروی خارجی وارد بازار می کنم. 
یعنی دارویی که نمونه خارجی آن هزار دالر قیمت 
داشت حاال با تولید داخل 20 دالر می فروشیم. من 
برای تولید این دارو اصال نیازی به حمایت وازارت 
که  همین  نمی روم  هم  سراغش  و  ندارم  بهداشت 
پزشکان این دارو را در نسخه  بیماران می نویسند برای 
من کافی است. با تولید این قرص هم وضع مالی ام 
خوب می شود و هم از نظر روحی ارضا می شوم که کار 
مفیدی انجام داده ام. تمام این اتفاقات از زمانی که 
درخواست دادم تا زمانی که موافقت اصولی گرفتم 
و تولید کردم کمتر از یک سال طول کشید. ولی در 

تجهیزات پزشکی روال کارها این طور نیست. مقررات 
و کاغذبازی پیچیده تر است و نبود ثبات مدیریت و 
خیلی چیزهای دیگر کارها را با مشکل مواجه کرده 
این  مشکالت  از  بخشی  بگویم  باید  البته  است. 
از  و بخش دیگری  حوزه مشکالت مدیریتی است 
این مشکالت هم مربوط به ماهیت این بخش است. 
ماهیت کار تجهیزات پزشکی نسبت به دارو کمی 
زمان بر است. البته در برخی حوزه ها می توانیم همان 
روال ساده تر دارو را داشته باشیم و تولید قراردادی 
که  کنیم. هنگامی  تسهیل  را  کارها  و  انجام دهیم 
من خواستم این دارو را تولید کنم از من نخواستند 
بروم یک کارخانه جدید بزنم. من در کارخانه ای که 
دارد روزانه چند میلیون قرص تولید می کند 100 تا 
200 هزار قرص تولید می کنم و این تولید را به شکل 
قراردادی از من پذیرفته اند. در نتیجه دارو سه سال 
پس از آن که وارد بازار جهانی شده است به شکل تولید 
داخل وارد بازار ایران شده است. اما اگر قرار بود برای 
تولید این دارو کارخانه ایجاد کنم و ماشین آالت بخرم 
نه با این سرعت و نه با ین قیمت تولید امکان پذیر نبود. 
در نتیجه بیمار هپاتیت سی که می تواند درمان شود 
چون دارو گران بود یا باید تمام زندگیش را می فروخت 
یا وام می گرفت تا 100 یا 200 میلیون تومان هزنیه 

تا دچار سیروز  باید صبر می کرد  یا  درمان می کرد 
کبدی شود و بمیرد یا پیوند کبد شود که هزینه اش 
چند صد میلیون تومان است و عوارض بسیار زیادی 
دارد و ممکن است آن کبد هم دوباره آلوده شود. 
اما حاال من این دارو را به راحتی تولید کردم و این 
بیماران می تواند تنها با 5 تا 6 میلیون تومان درمان 
پاسخگو  زمینه  این  در  هم  بهداشت  وزارت  شوند. 
است و حتی صادرات هم داریم. ولی این روال با این 
شفافیت و سرعت در تجهیزات پزشکی وجود ندارد. 
حاال اگر من بخواهم یک محصول تجهیزات پزشکی 
تولید کنم اول از من، کارخانه می خواهند که معلوم 
نیست چقدر طول می کشد تا آن را آماده کنم. ممکن 
است بگویند این محصول تولیدکننده داخلی دارد به 
تو مجوز نمی دهیم. گرفتاری های این حوزه آن قدر 
زیاد است که من که خودم زمانی مدیر این حوزه بودم 

سراغش نمی روم.« 

بهبودفضایکسبوکاردروغاست
 بهبود فضای کسب وکار سخنی است که این روزها 
تنها  را  آن  کیوان  اما حسین  زیاد شنیده می شود 
یک دروغ می داند وقتی هنوز هم نقل و انتقال پول 
به ایران با مشکل مواجه است و ارز چند نرخی ارایه 
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سرمایه گذار  یک  اگر  االن  کنید  »تصور  می شود: 
خارجی قصد کند که بیاید و در ایران سرمایه گذاری 
آیا  یا ببرد؟  بیاورد  آیا  می تواند پولش راحت  کند. 
ارزی که وارد کشور می کند را به قیمت 3600 تومان 
بازار می خرند یا آن را به قیمت 3200 تومان بانک 
می خرند؟ بعد اگر همان فرد بخواهد ارز بخرد و از 
کشور خارج کند آیا این ارز را به قیمت 3200 تومان 
بانک به او می فروشیم یا به قیمت 3600 تومان بازار؟ 
یعنی سرمایه گذار همین قدر که می خواهد پولش را 
وارد کشور کند تا سرمایه گذاری کند 15 درصد ضرر 
می کند. چه کسی حاضر می شود این کار را انجام 
دهد؟ تک نرخی شدن ارز خیلی مهم است حتی اگر 
قیمت آن 4 هزا رتومان بشود. تک نرخی شدن ارز 
یعنی هر وقت خواستم بروم بانک بتوانم ارز بخرم و 
هر وقت هم خواستم بتوانم بروم بفروشم. ولی وقتی 
ارز دو نرخ دارد سرمایه گذار گیج می شود و با خودش 
فکر می کند من همین که بخواهم پولم را وارد این 
کشور کنم 100 دالرم تبدیل به 85 دالر می شود چه 
برسد به این که بیایم کارخانه بسازم و ماشین آالت 

بیاورم و تولید را شروع کنم.«
البته در سختی و پیچیدگی مقررات و قوانین تولید 
تنها اداره کل تجهیزات پزشکی مقصر نیست مدیرکل 
وزارت  مجوزهای  دریافت  روند  اداره،  این  پیشین 
صنایع را هم در این میان بسیار سخت، بروکراتیک 
راه  کارخانه  یک  بخواهید  »اگر  می داند:  فاسد  و 
بیندازید نخستین چیزی که می گویند این است که 
باید خارج از فضای 120 کیلومتری تهران باشد. این 
در حالی است که تجهیزات پزشکی یک کار با فناوری 
از  نیازی نیست  خارج  و  پیشرفته)های تک( است 
آلودگی  چون  باشد  شهر  120کیلومتری  فضای 
ندارد در تمام دنیا هم این نوع تولیدها داخل شهرها 
هستند. بعد می گویند اگر از این فضا خارج شوی 
شامل معافیت مالیاتی خواهید شد اما در عمل این 
اتفاق نمی افتد. یعنی در حالی که کارآفرین مجبور 
است روزانه 4 ساعت از 10 ساعت مفیدش را در راه 
اشتهارد رفت وآمد کند و هدر دهد برخالف وعده ها 
شفافیت  یعنی  این  ندارد.  هم  مالیاتی  معافیت 
نداشتن. من در نخستین سخنرانی ام هنگام تصدی 
مدیریت تجهیزات پزشکی گفتم ما باید به گونه ای 
قانون گذاری کنیم که مردم بتوانند برخی تجهیزات 
پزشکی را با رعایت استانداردها در زیرزمین خانه شان 
تولید کنند. تولید یک برد شرایط کارگاهی می خواهد 

چرا باید هزینه زیادی به فرد تحمیل کنم.«

نیز  را  بانکی  نظام  کندی  و  فساد  هم چنین  او 
و می گوید:  ایران می داند  تولید در  از موانع  یکی 
در  می آورد  را  پولش  سرمایه گذار  کنید  »تصور 
بانکی  آیا ما تسهیالت  بازار ما سرمایه گذاری کند 
دراختیارش می گذاریم؟ نه. حاال اگر هم بخواهیم 
تا یک سال؟  بدهیم چقدر طول می کشد؟ 6 ماه 
همه ما می دانیم بانک ها 3 یا 4 ماه اوایل سال و 3 
تا 4 ماه آخر سال تسهیالت نمی دهند. یعنی تنها 
در طول 6 ماه تسهیالت بانکی ارایه می شود آن هم 
اگر تمام مدارک جفت وجور باشد. تازه اگر بخواهید 
وام سنگین بردارید که باید چند نفر را ببینید چون 

معموال تنها یک نفر تصمیم گیر نیست.«
به گفته کیوان بعد از حل کردن مشکل بانکی، نوبت 
مجوزهای وزارت صنایع و پس از آن هم مجوزهای  
در  خوب  طرح های  »آن قدر  است:  زیست  محیط 
کشور وجود دارد که منابع و مواد اولیه اش در حال 
از بین رفتن است چون سازمان محیط زیست مانع 
اجرای آن می شود. هیچ کس هم نیست بپرسد که 
اگر شما مسؤول محیط زیست هستید و کارتان هم 
درست است پس چرا نتیجه این همه سخت گیری، 
خشک شدن مهم ترین منابع آبی و زیستی ما است؟ 
حتما یک جای کار ایراد دارد. قوانین محیط زیست 
تنها دارد جلوی تولید را می گیرد و به تولیدکننده 
هزینه تحمیل می کند. گرفتن جلوی کار خیلی راحت 
است. با یک نامه می توان جلوی کار یک نفر را گرفت. 
راه انداختن کار است که سخت است. قانون گذار هم 
هنگام قانون گذاری فکر می کرده کار درستی می کند 
نمی دانسته این قوانین دست وپا گیر به نفعش نیست 
نبود  باعث  سخت گیرانه  قوانین  همین  روز  یک  و 
اشتغال و تولید و هزاران مشکل دیگر می شود. ریشه 

بسیاری از مشکالت ما قوانین و مقررات ما است.«
او معتقد است بهترین راه بیرون رفتن از این شرایط 
معظم  مقام  صحبت  »عین  است:  قانون زدایی 
رهبری است که ما باید قوانین مزاحم برای اقتصاد 
مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان را حذف کنیم. ولی 
برای  و  کشور  توسعه  برای  مزاحم  قوانین  آن  به  ما 
سرمایه گذاری و کار دانش بنیان  استناد می کنیم تا 
جلوی کار را بگیرم. طبیعی هم هست وقتی 4 تا 5 
میلیون نفر کارمند دولت هستند. این بدنه سنگین 
دولت موجب می شود هزینه های دولت به 200 هزار 
میلیارد تومان برسد و تقریبا 70 درصد بودجه کشور 
صرف حقوق این بدنه شود که البته اصال مهم نیست 
چون ضرر اصلی جای دیگری است. ضرر اصلی این 

تصور کنید االن اگر یک سرمایه گذار 
خارجی قصد کند که بیاید و در ایران 

سرمایه گذاری کند. آیا  می تواند پولش 
راحت بیاورد یا ببرد؟ آیا ارزی که وارد 
کشور می کند را به قیمت 3600 تومان 
بازار می خرند یا آن را به قیمت 3200 

تومان بانک می خرند؟ بعد اگر همان فرد 
بخواهد ارز بخرد و از کشور خارج کند آیا 
این ارز را به قیمت 3200 تومان بانک به او 
می فروشیم یا به قیمت 3600 تومان بازار؟ 

یعنی سرمایه گذار همین قدر که می خواهد 
پولش را وارد کشور کند تا سرمایه گذاری 

کند 15 درصد ضرر می کند. چه کسی 
حاضر می شود این کار را انجام دهد؟ 

تک نرخی شدن ارز خیلی مهم است حتی 
اگر قیمت آن 4 هزا رتومان بشود
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است که این  افراد باید برای خودشان کار درست 
کنند با یک میلیون و دو میلیون تومان هم که زندگی 
یک  با  بعد  و  بیندازند  سنگ  مجبورند  نمی چرخد 

هزینه ای سنگ را بردارند.« 
اگر واقعا می خواهیم فضای کسب وکار رونق بگیرد 
باید عالوه بر حذف قوانین مزاحم دولت را هم کوچک 
کنیم و کار را به بخش خصوصی بسپاریم و شرایط 
رقابت سالم را برای همه چه در تولید و چه در واردات 

فراهم کنیم.
و  کارآفرین  برای  نمی توان  است  معتقد  کیوان 
می توان  کرد.  تعیین  خط مشی  سرمایه گذار 
اولویت ها و نیازها و ظرفیت های بازار را مشخص و 
تبیین کرد او نمی شود گفت چه بکند و چه نکند: 
»ما به عنوان مسؤول می توانیم بگویم اگر قصد داری 
ظرفیت  بدانید  کنید  ایجاد  سرنگ  تولید  کارخانه 
و  است  مقدار  این  کشور  در  محصول  این  مصرف 
در حال حاضر این مقدار در حال تولید است. اما 
را بگیریم چرا که ممکن  نمی توانیم جلوی کارش 
است او صاحب نوآوری باشد و می خواهد سرنگی 
متفاوت با ویژگی های جدید تولید کند که من از آن 
آگاه نیستم. باید به کسی که صاحب نوآوری، دانش 
و سرمایه است احترام گذاشت. من مدیر نمی توانم 
بگویم چه کار بکن چه کار نکن. من به عنوان مدیر 
را  نیازها  بگویم،  را  دولت  اولویت های  می توانم 
بگویم، میزان خرید و قیمت واقعی را بگویم  و  خرید 
را تضمین کنم اما نمی توانم هدایت کنم و بگویم تو 
برو این کار را بکن. نمی شود مدیری مثل من بدون 
هیچ تجربه ای بیاید و مردم را هدایت کند. این کار نه با 
دانشگاهیان، نه با هنرمندان و نه با کارآفرینان جواب 
نمی دهد. کارآفرین واقعی کسی است که می گردد 
کاری را می یابد که ارزش افزوده ایجاد می کند. این 
گونه  این  اقتصاد  چرخ  است.  خوبی  بسیار  روش 
می چرخد و ما باید از این فرصت ها استفاده کنیم 
اما ما شیپور را از سر گشادش می زنیم. اشتباه بزرگی 
که ما می کنیم این است که فکر می کنیم حاال که من 
مدیرکل شدم پس صاحب فکر هستم و باید این فکر را 
به دیگران منتقل کنم و بقیه هم باید حرف من را گوش 
کنند. این اولین انحراف در توسعه سیاسی اجتماعی 
و اقتصادی است. کارآفرین شخصیت و هوشی دارد 
که از من مدیر بهتر است. من مدیر باید او را آزاد بگذارم 
و تنها زمینه را برایش فراهم کنم. فقط باید مسیر را 
برایش صاف کنم تا راحت قدم بردارد. من حق ندارم به 
او مسیر را نشان دهم. من تنها می توانم به او مشورت 

بدهم و اگر از من سوالی داشت پاسخ بدهم.« 

میتوانیمتولیدکنندهفناوریروزباشیم
»ما باید این را بدانیم همان طور که ما حاضر نیستیم 
هم  آن ها  بدهیم  خارجی ها  به  رایگان  را  نفت مان 
فناوری شان را رایگان به ما نمی دهند. هر چند آنها 
با مدیریت درست فناوری و مواد اولیه را از اما ارزان 
گرفته اند و محصول نهایی را با صد برابر ارزش افزوده 
و  باشیم  منطقی  باید  ما  می فروشند.  خودمان  به 
بدانیم که آنها این فناوری را به راحتی در اختیار ما 
تجهیزات  اداره کل  پیشین  مدیرکل  نمی گذارند.« 
فناوری  آوردن  به دست  راه  است  معتقد  پزشکی 
بازار  از آن ها می گیریم  آنچه  ازای  این است که در 
پرمصرف مان را به آنها معرفی کنیم و آن را با فناوری 

روز معاوضه کنیم . 
وقتی  خارجی  »سرمایه گذار  می گوید:  کیوان 
ببیند می تواند در بازار پرمصرف ایران فروش خوبی 
داشته باشد و به این نتیجه برسد که سود می برد با 
انتقال فناوری موافقت خواهد کرد چون اگر االن 
این محصول را نفروشد مدتی بعد کس دیگری پیدا 
می شود که محصول یا فناوری بهتر از آنچه او دارد 
را وارد بازار می کند و او این میان فرصت را از دست 

داده است.« 
او معتقد است بهترین شیوه این است که با انتقال 
فناوری روز به داخل کشور زمینه ای ایجاد کنیم که 
برای نمونه برای دست کم 5 سال آینده این نوآوری ها را 
کپی سازی کنیم. بعد می توانیم وارد مرحله بعدی شده 
خودمان دست به نوآوری بزنیم. و آن زمان آن نوآوری 
می شود.  محسوب  خودمان  دانش  محصول  دیگر 
به ویژه که حوزه تجهیزات پزشکی هم امروزه بیشتر 
شامل نرم افزار است و بخش کمی از آن را سخت افزار 
تشکیل می دهد. برای نمونه هنوز هم همان مگنت 
یا تیوپ سی تی اسکنی که چند سال پیش استفاده 
می شده است  با کمی تغییرات جزیی تولید می شود. 
آنچه این دستگاه را پیشرفته تر کرده است نرم افزارهای 
زیادی است که روی این دستگاه نصب می شود و امکان 

انجام کارهای زیادی را به آن می دهد. 
کیوان تاکید می کند: »به همین دلیل است که معتقدم 
ما این توانمندی را داریم که در حوزه تجهیزات پزشکی 
و  نیستیم  خریدارش  اما  باشیم.  داشته  نوآوری  روز 
همیشه چشم مان به خارج از کشور است و فکر می کنیم 
اگر دانشی توسعه یافت باید آن را وارد کنیم آن هم زمانی 

که خودمان می توانیم دانش تولید کنیم.«                                               

ما باید این را بدانیم همان طور که ما حاضر 
نیستیم نفت مان را رایگان به خارجی ها 

بدهیم آن ها هم فناوری شان را رایگان به ما 
نمی دهند. هر چند آنها با مدیریت درست 

فناوری و مواد اولیه را از اما ارزان گرفته اند 
و محصول نهایی را با صد برابر ارزش 
افزوده به خودمان می فروشند. ما باید 

منطقی باشیم و بدانیم که آنها این فناوری 
را به راحتی در اختیار ما نمی گذارند
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ناصر ریاحی، رییس اتحادیه واردکنندگان دارو: 

شرایط بازار سالمت در ایران 
مخالف و مغایر جذب سرمایه گذار است

او با وجود این که طرح تحول سالمت را طرحی بسیار 
خوب می داند و ابراز امیدواری می کند که تدوام داشته 
 باشد اما آن را یکی از موانع جدی جذب سرمایه گذار 
خارجی به کشور عنوان می کند، چرا که بر اساس 
سیاست های این طرح تالش می شود تا جایی که 
ممکن است هزینه ها کاهش یابد: »بنابراین مسؤوالن 
زیاد موافق نیستند که یک شرکت خارجی بیاید و 
طبیعی  چون  کند  تولید  لیسانس  تحت  محصول 
است که چنین محصولی گران تر از تولیدات داخلی 
خواهد بود. از آن سو برای پایین نگاه داشتن قیمت ها، 
قیمت گذاری به شدت انجام می شود. بنابراین بازاری 
که هم مصرف و هم قیمت ها در آن دایم رو به کاهش 
است جذابیتی برای سرمایه گذار خارجی ندارد. در 
واقع شرایط و موقعیت بازار سالمت در ایران مخالف 
و مغایر جذب سرمایه گذار است. در واقع ما نه آنچه 
نه  و  داریم  را  است  خارجی  سرمایه گذار  نظر  مورد 

سرمایه گذار خارجی شرایط مورد نظر ما را دارد.«
ریاحی هم چنین بازار سالمت ایران را زمانی جذاب 
کشورهای  سالمت  بازار  همراهی  با  که  می داند 
بازارهای  عنوان  به  منطقه  کشورهای  و  همسایه 
هدف باشد. یعنی تولیدات داخلی توان صادرشدن 
به کشورهای همسایه و کشورهای منطقه را داشته 
با  او نیاز به روابط خوب  باشد. اتفاقی که به گفته 
این  با  ما  مناسبات  اما  دارد  همسایه  کشورهای 

کشورها چندان مطلوب نیست.
زمینه  در  مسایل  مهم ترین  از  دیگر  یکی  ریاحی 
سرمایه گذاری را مسأله بانک و تبادل پول می داند: 
»شرایط بانکی ما هنوز با دنیا تطبیق ندارد و ما هنوز 
برای انتقال پول به کشور چه برای آوردن و چه برای 

بردن آن مشکل داریم.« 
او نظام مالیاتی کشور را هم یکی دیگر از موانع جذب 

سرمایه گذاری خارجی می داند و معتقد است به نفع 
سرمایه گذار خارجی نیست، چرا که در ایران مالیات 
بر عملکرد شرکت ها 25 درصد و مالیات بر سود تقسیم 
شده صفر است. ریاحی می گوید: »هیچ کشوری را 
باشد  25درصد  از  بیش  مالیاتش  که  نمی شناسم 
و اتفاقا مالیات را بیشتر روی تقسیم سود محاسبه 
تا پول از شرکت ها خارج نشود و بتوانند  می کنند 
توسعه پیدا کنند. یعنی حتی محاسبه مالیات را هم 
هدفمند انجام می دهند. سرمایه گذار خارجی که در 
ایران سرمایه گذاری می کند چون شرکت تابع ایران 
است باید مطابق با قوانین ایران عمل کند اما باید با 
توجه به سود سهامی که می گیرد مابه تفاوت آنچه  
در کشور مبدا دارد را بپردازد. بنابراین برایش فرقی 
نمی کند چه این جا صفر درصد و  آن جا 50درصد 
مالیات بپردازد، چه این جا 45درصد مالیات و آنجا 
5درصد بدهد، باالخره مطابق مقرارات باید مالیات 
پرداخت کند. به همین دلیل سرمایه گذار خارجی 
چندان انگیزه ای برای حضور در بازار ما ندارد. مگر 
و چون  دارند  ایران  در  بزرگی  بازار  که  شرکت هایی 
به  عالقه مند  کنند  حفظ  را  بازارشان  می خواهند 

حضور در ایران بشوند.«
و  جذب  خواهان  واقعا  اگر  می کند  تاکید  ریاحی 
حضور سرمایه گذار خارجی هستیم پیش از هر چیز 
اداری  بانکی و مشکالت  باید نظام مالیاتی، نظام 
برداریم:  این حضور هستند  مانع  را که  قوانینی  و 
»هم چنین دولت باید خودش را از این ماجرا بیرون 
بکشد چرا که نه سرمایه گذار خارجی شریک خوبی 
برای دولت است و نه دولت شریک مناسبی برای 
در  است  ممکن  البته  است.  خارجی  سرمایه گذار 
پتروشیمی شراکت دولت  و  طرح هایی مانند نفت 
مورد  در  ولی  بدهد  جواب  خارجی  سرمایه گذار  و 

هم  آن چنانی  حجم  که  ویژه  به  مصرفی  کاالهای 
ندارد، این طور نیست.«

حجم بازار دارو در ایران 12هزار میلیارد تومان است 
که 75درصد آن سهم تولیدات داخلی موجود است.  
75درصد  این  که  است  این  سیاستش  هم  دولت 
افزایش پیدا نکند. بنابراین از یک بازار 3 هزار میلیارد 
تومانی یا یک میلیارد دالری حرف می زنیم. رقمی که 
به گفته ریاحی در برابر تبادالت بین المللی چیزی 
نیست و طبیعی است که انگیزه چندانی نسبت به آن 
وجود نداشته باشد. حجم بازار تجهیزات پزشکی هم 
شاید نصف این مبلغ باشد: »بنابراین فارغ از مسایل 
سیاسی، زمینه اقتصادی چنین مشارکت هایی نیز 
چندان مطلوب نیست و در واقع بازار سالمت ایران 

برای سرمایه گذار خارجی جذابیتی ندارد.«  

قانونخوبیکهاجرانمیشود
ریاحی درباره قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری 
جذابی  و  خوب  خیلی  »قانون  می گوید:  خارجی 
در این زمینه داریم اما این که چقدر در عمل اجرا 
می شود و اصال این که چقدر از این قانون قابل اجرا 
قانون  این  روزی  امیدوارم  دارد.  سوال  جای  است 
ضمن  می شود.  چگونه  ببینیم  تا  شود  اجرا  کامل 
تکثر  و  تعدد  ایران  در  ما  از مشکالت  این که یکی 
قوانین و مغایرت برخی از این قوانین با هم است. 
یعنی اگر یک خارجی بخواهد بداند قوانین مربوط 
به سرمایه گذاری در ایران چیست، گیج می شود و 
می رود. یعنی ممکن است ده تا قانون دیگر باشد که 
مغایر با همان قانون خوب حمایت از سرمایه گذاری 
خارجی باشد یا مانع اجرایش شود. عالوه بر این که 
وجود یک سری مسایل کوچک دیگر از گرفتن ویزا 
این ها  مانند  و  مختلف  مجوزهای  گرفتن  تا  گرفته 

پتانسیل بالقوه صنعت درمان در ایران برای جذب سرمایه گذار خارجی باال است اما  در واقعیت زمینه زیادی برای این امر وجود ندارد. ناصر 
ریاحی، رییس اتحادیه واردکنندگان دارو  و مدیرعامل شرکت درمان آرا دالیل زیادی برای استقبال نکردن سرمایه گذاران خارجی از بازار درمان 
ایران دارد و معتقد است کاغذبازی  و مراحل پیچیده اداری، قوانین مبهم و گاه مغایر به همراه سیاست های سالمت در ایران موانع جدی بر سر راه 

جذب سرمایه گذار و در نتیجه انتقال فناوری روز به کشور می گذارد.
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است.  مشکل ساز  خارجی ها  برای  که  دارد  وجود 
مثال بر اساس قانون مسؤوالن شرکتی که در ایران 
مدت  طوالنی  ویزای  باید  می کند  سرمایه گذاری 
بگیرند. اما شرکت بیودارو که از سال 1384 در حال 
کار در ایران است هنوز نتوانسته  است از طریق این 
قانون ویزای طوالنی مدت بگیرد و هم چنان همان 
ویزای تجاری معمولی را دریافت می کند. یا قانون 
ثبت شرکت های ما می گوید که برای ثبت یک شرکت 
باید باالترین مدیر آن شرکت در محضر حاضر شود، 
امضا کند و نماینده معرفی کند تا این نماینده بتواند 
در اتاق بازرگانی تایید شود بعد برود کنسولگری ایران 
آن  نماینده  امضای  با  ما صورتجلسه  تا  تایید شود 
شرکت را ثبت کنیم . این روند در حرف آسان است اما 
وقتی اجرا می کنید یک فرآیند یک ماه با دو تا سه هزار 
یورو هزینه است. البته این کار در حال حاضر انجام 
می شود ولی این روند خیلی بازدارنده و سخت است. 
از این مسایل خرد و ریز خیلی داریم. مثال مقررات 
بانکی ما می گوید دست کم 70 درصد سهام داران 
باید اسناد تعهد را امضا کنند. اسناد تعهد هم یک فرم 
فارسی است. کدام خارجی می آید فرم سفید امضا 
کند و در آن هم اموال خودش و فرزندش و خانواده اش 
جذب  با  این ها  کند؟  شرکت  بدهی  تضمین  را 
سرمایه گذار خارجی مغایرت دارد. در دنیا سهام دار 
یک شرکت نسبت به سرمایه اش و اموال شرکا متعهد 
است ولی از ما ایرانی ها تعهد اضافه می گیرند و ما هم 
گردنمان از مو نازک تر، می پذیریم و امضا می کنیم. 
ولی سخت است یک سرمایه گذار خارجی را راضی 
به امضا چنین اسنادی کرد. یکی دیگر از مشکالت 
این است که اداره ثبت شرکت ها فقط متن فارسی 
را برای ثبت قبول می کند چرا یک خارجی باید این 
را قبول کند؟ البته این کار را با استفاده از مترجم 
سرمایه گذار  شرایط،  این  در  اما  می دهیم  انجام 
ندارد.  آرامش  و  می کند  ناامنی  احساس  خارجی 
این روند تازه در مورد سرمایه گذارهایی است که در 
حال حاضر در ایران فعال هستند. سرمایه گذارهای 
جدید اگر بخواهند بیایند می روند و با این افراد که 
تجربه حضور در ایران را دارند صحبت می کنند بعد 
تصمیم می گیرند که با توجه به  این موانعی که هست 

نمی توان خیلی امیدوار به حضورشان بود.«
رییس اتحادیه واردکنندگان دارو با اشاره به تجربه 
خارجی  سرمایه گذار  جذب  زمینه  در  چین  موفق 
الگوبرداری  برای  خوبی  نمونه  چین  است  معتقد 
از سرمایه گذاری  و حمایت  است: »سازمان جلب 

باید مسؤوالنی  فعال شود  اگر می خواهد  خارجی 
را برای همراهی و هدایت سرمایه گذارانی که قصد 
که  همان طور  بگذارد.  دارند،  را  ایران  در  حضور 
چین زمانی این کار را می کرد. آن زمان که چین تازه 
شروع به رشد اقتصادی کرده  بود هرکس به قصد 
سرمایه گذاری  وارد این کشور می  شد یک کارشناس 
در اختیارش می گذاشتند که از گرفتن ماشین و هتل 
تا وقت گرفتن و بردن در ادارات و ترجمه را برعهده 
داشت. مطمئن هستم ژاپن و آلمان هم زمانی این 

کار را کرده اند. باید از تجربه دیگران استفاده کرد.«

انتقالفناوریموضوعیشناورودایمیاست
 فناوری یک کاال نیست که آن را امروز بخریم و برویم. 
فناوری امری شناور است. هر کاالیی که امروز ساخته 
شود از یک وسیله الکترونیک گرفته تا دارو 5 سال 
پیش به شکل دیگری تولید می شد. انتقال فناوری 
زمانی محقق خواهد شد که هر روز تکمیل شود و به 
شکل مداوم روزآمد شود. ریاحی معتقد است برای 
محقق شدن این امر یا باید شرکت خارجی شریک کار 
باشد و در سود آن سهیم شود یا قراردادها به شکلی 
تنظیم شوند که طرف خارجی مکلف باشد فناوری 
را به شکل مرتب به روز کند، چون اگر فناوری روزآمد 

نشود  خیلی زود ارزشش را از دست خواهد داد.
حال  در  بیوتست  آلمانی  شرکت  همکاری  با  که  او 
است  ایران  در  پالسما  پاالیشگاه  یک  راه اندازی 
با  که  پالسمایی  پاالیشگاه  مورد  در  »ما  می گوید: 
است،  راه اندازی  حال  در  خارجی  طرف  همکاری 
شرط گذاشته ایم که تولیدات ما را خودشان به یک 
سری از کشورها با نام خودشان صادر کنند، سود 
طرف  بنابراین  باشد.  خودشان  برای  هم  صادرات 
خارجی مجبور است کیفیت کاال را تضمین کند و 
در نتیجه فناوری را به روز نگاه خواهد داشت. اگر 
این روند را لحاظ نکنیم خیلی زود فناوری که امروز 
پیشرفته ترین فناوری است از رده خارج خواهد شد. 
برای نمونه خود ما تجربه ای در این زمینه داشتیم. ما 
یک کارخانه چسب زخم را با دانش روز خریداری و 
راه اندازی کردیم و برای دانش روز هم هزینه پرداختیم 
اما بعد از چند سال دیگر حتی مواد اولیه  تولیداتمان 
هم پیدا نمی شد چون دیگر آن روش از رده خارج شده 
بود و روش های جدیدتری جایگزین شده بودند. اگر 
فناوری به مرور زمان به روز نشود خیلی زود از رده خارج 
می شود. این طور نیست که برای نمونه هر  5 سال یک 

بار برویم و فناوری جدید را بخریم.«                                                    

قانون خیلی خوب و جذابی در این 
زمینه داریم اما این که چقدر در عمل 

اجرا می شود و اصال این که چقدر از این 
قانون قابل اجرا است جای سوال دارد. 
امیدوارم روزی این قانون کامل اجرا 
شود تا ببینیم چگونه می شود. ضمن این 

که یکی از مشکالت ما در ایران تعدد و تکثر 
قوانین و مغایرت برخی از این قوانین با 

هم است. یعنی اگر یک خارجی بخواهد 
بداند قوانین مربوط به سرمایه گذاری 

در ایران چیست، گیج می شود و می رود. 
یعنی ممکن است ده تا قانون دیگر باشد 
که مغایر با همان قانون خوب حمایت 
از سرمایه گذاری خارجی باشد یا مانع 

اجرایش شود
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نایب رییس انجمن شرکت های مهندسی پزشکی

زیرساخت ها در جذب سرمایه گذار فراهم کنیم

انتقال  و  پزشکی  تجهیزات  سرمایه گذاری در حوزه 
سالمت  صالح  به  و  الزم  کاری  کشور  به  فناوری 
برای  جدید  شرکای  یافتن  این رو  از  است.  جامعه 
سرمایه گذاری و تولید در حوزه سالمت نه تنها موجب 
رامین  گفته  به  بلکه  می شود  کشور  اقتصادی  رشد 
مهندسی  شرکت های  انجمن  نایب رییس  فالح، 
پزشکی، سرمایه گذاری خارجی، رکود حاکم بر فعاالن 
این صنف را از بین خواهد برد: »ورود سرمایه گذار به 
از نقدینگی در مجموعه  معنای ورود حجم فراوانی 
سالمت کشور است.  درنتیجه با ورود این نقدینگی 
به کشور، بدنه ای که به دلیل نداشتن بودجه کافی و 
کمبود دانش در برخی از کارها، حرکت کندی دارد با 
گردش کار جدید در دنیا آشنا می شود. مجموعه این 
اتفاقات به نفع فعاالن صنف تجهیزات پزشکی است. 
بنابراین هیچ عقل سالمتی مخالف با سرمایه گذاری 
امنیت  دیگر  سوی  از  نیست.  خارجی  و  داخلی 
اقتصادی و سیاسی کشور می تواند پیام ورود و فعالیت 

سرمایه گذار خارجی فعال در ایران، به جهان باشد.«

حوزه  این  در  فعالیت ها  درستی  »درباره  افزود:  او 
باید گفت که خواست و اراده اولیه برای انجام جذب 
سرمایه گذار خارجی وجود دارد اما بنا به دالیلی این 
کار، نه تنها درست انجام نشده است بلکه شاید به یکی از 
بدترین روش های موجود روی این بخش فشار گذاشته 

می شود که درنهایت به ضرر آن تمام می شود.«
به گفته فالح مناسب نبودن بسترها و زیرساخت ها 
سرمایه گذار  جذب نشدن  برای  دلیل  مهم ترین 
»با احساس  ایران است:  بازار سالمت  به  خارجی 
تولید  و  خارجی  سرمایه گذار  جذب  به  شدید  نیاز 
شد  شروع  کار  این  پزشکی،  باکیفیت  محصوالت 
اما به دلیل فراهم نبودن  زیرساخت ها، در عمل کار 
ابله بودن  تفکر  متأسفانه  نشد.  انجام  قابل توجهی 
پول  نمی داند  که  شخصی  به عنوان  سرمایه گذار 
این  دست اندرکاران  میان  در  کند  چه کار  را  خود 
اشتباه  تفکر  این  درصورتی که  دارد.  وجود  حوزه 
است زیرا سرمایه گذار یک آدم باهوش است که پول 
خود را مجانی به دست نیاورده است. به همین دلیل 

سرمایه اش را به جایی می برد که بداند بازگشت آن 
کم ترین نتیجه این سرمایه گذاری است. زیرا او انتظار 
دارد سرمایه گذاری در ایران با توجه به خطراتی که 

دارد سود مناسبی برایش به همراه داشته باشد.«
مهندسی  شرکت های  انجمن  نایب رییس 
ایران  در  درمان،  اقتصاد  که  است  معتقد  پزشکی 
برای  رو  همین  از  است.  فراوانی  معضالت  دچار 
به راحتی  و  مجانی  پول  این که  باور  سرمایه گذاری 
سرمایه،  و  »پول  است:  ضروری  نمی رود  به جایی 
نازک نارنجی ترین پدیده اقتصادی است که با آن آشنا 
هستیم. بنابراین باید برای آن فرش قرمز پهن کنیم، 
به او کمک کنیم و تشویقش کنیم تا به سمت ما بیاید. 
نمی توانیم در این سنگالخ و کلوخی که در اقتصاد 
پول  این  که  کنیم  فکر  است  حاکم  کشور  درمان 
به صورت خودکار وارد مجموعه ما می شود. ازاین رو 

باید زیرساخت های ضروری فراهم شود.«
به گفته او مقایسه سرمایه گذاری در صنعت درمان 
با سرمایه گذاری با وزارت نیرو یا وزارت نفت اشتباه 

سرمایه گذاری خارجی عاملی برای تحوالت اقتصادی کشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه برای رسیدن به رشد و توسعه بیشتر است. صنعت 
درمان به عنوان یکی از صنایع حساس و تأثیرگذار بر سالمت جامعه می تواند یکی از حوزه های مهم برای جذب سرمایه گذاران خارجی در کشور باشد. 

در این میان ایجاد بستر و زیرساخت های مناسب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای حضور سرمایه گذاران اهمیت باالیی دارد.
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است. زیرا سال ها تجربه در پشت سرمایه گذاری در 
پرسودی  سرمایه گذاری  و  دارد  وجود  حوزه ها  این 
از  باید  بهداشت  »وزارت  است:  سرمایه گذار  برای 
تجربه سرمایه گذاری در بخش نیرو و نفت الگوبرداری 
کند. البته مشکل اصلی در مجموعه درمان برخالف 
دو حوزه یادشده این است که در بخش درمان باید 
مجموعه ای از پزشکان و تکنسین ها سرمایه را تبدیل 
به خدمات کنند بنابراین بیشتر درآمد در بین این گروه 
سرمایه گذاری  شرایطی  چنین  در  می شود.  توزیع 
جواب نمی دهد بنابراین یا باید تمام این خطرها و 
واقعیات را دید و آنها را در آن کایی )K( که قرار است 

محل درآمد باشد متصور شد.«
طبق بررسی های وزارت بهداشت و دانشگاه صنعتی 
شریف، قطب های سرطان کشور در مقایسه با مراکز 
بیشترین  بیمارستان ها  یا  دیالیز  تصویربرداری، 
زمان  حتی  اما  دارد.   همراه  به  را  سرمایه  بازگشت 
بازگشت سرمایه در این بخش نیز 28 سال و 11 ماه 
این مدت زمانی که  با  و  است: »در چنین شرایطی 
سرمایه گذار باید در انتظار بازگشت سرمایه خود باشد، 

هیچ سرمایه گذاری حاضر به فعالیت نخواهد بود.«
مدیرعامل شرکت فناوری آزمایشگاهی درباره راهکار 
بازاری  ایجاد  »برای  گفت:  وضعیت  این  از  خروج 
مناسب برای صنعت درمان و جذب سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی باید زیرساخت فرهنگی، اقتصادی 
و روابط میان  ادراره های مختلف به بهترین شکل 
اختیار  در  که  قراردادهایی  در  باید  شود.  ایجاد 
سرمایه گذار قرار می گیرد، بازگشت سرمایه تضمین 
شود.  این تضمین برگشت سرمایه هم تنها با امضای 
رییس یک دانشگاه که میلیاردها تومان بدهی دارد، 
قابل انجام نیست. ارتباط نداشتن وزارت بهداشت با 
دیگر سازمان ها و سرنوشت اجرای قوانین مالیاتی 
این سرمایه گذاری، از نکات دیگری است که باید 
به آن توجه کرد. ازآنجاکه سرمایه گذار بدون شک 
ضرر  دچار  خود  سرمایه گذاری  اولیه  سال های  در 
خواهد بود، روشن شدن پرداخت یا پرداخت نکردن 

مالیات اهمیت باالیی دارد.«
او افزود: »نکته بعد روشن شدن وضعیت سازمان 
تأمین اجتماعی است. قراردادی که دانشگاه ها با 
سرمایه گذار منعقد می کنند، قرارداد پیمانکاری و 
تأمین  این قرارداد مشمول سازمان  کارفرما است. 
اجتماعی  تأمین  سازمان  اگر  می شود.  اجتماعی 
درصد   16/67 تا   7/5 بین  بخواهد  قوانین  طبق 
بگیرد،  را  عملیات  آن  از  حاصل  ناخالص  درآمد  از 

فاجعه است. بنابراین سازمان یا باید معاف کند یا 
یک  در  اعداد  باید  کند.  مشخص  را  تکلیفش  باید 
خارجی  سرمایه گذار  شود.  تعیین  اقتصادی  مدل 
نیست  جایی  اما  برگرداند  را  خود  پول  می خواهد 
کند.  مشاهده  را  ارز  نرخ  تغییرات  خطر  آن  در  تا 
سرمایه گذار سرمایه خود را تبدیل به ریال کرده است 
و بعد می خواهد آن را تبدیل به ارز کند و با خود ببرد. 
در این شرایط چگونه باید اطمینان داشته باشد که 
این ها  تمام  نمی کند.  تهدید  را  او  سرمایه  خطری 
تبدیل به اعدادی می شود که باید در مدل اقتصادی 

پیش بینی شود.«
که  است  این  حوزه  این  مشکالت  از  دیگر  یکی 
گشایش  به صورت  سرمایه  آوردن  برای  تضمینی 
اعتبارات ارزی مدت دار از سوی سامانه بانکی ایران  
وجود ندارد. ارتباطات بانکی در کشور ما هنوز به آنجا 
نرسیده است که نتیجه آن گشایش اعتبار مدت دار 
برای  زمینه  این  در  دولتی  »تضمین های  باشد: 
شده  سخت  چنان  دولتی  و  خصوصی  بخش های 
است که خطر سرمایه گذاری را زیاد می کند. در چنین 
شرایطی سرمایه گذار با قراردادن این اعداد در مدل 
اقتصادی خود و رسیدن به این نتیجه که این مدل 
اقتصادی برای او سودآوری به همراه ندارد، ممکن 

است از سرمایه گذاری منصرف شود. از سوی دیگر 
سرمایه گذار با کافی نبودن تعداد پزشکان متخصص 
درخواست  پزشکان  که  عددی  به  می شود  مجبور 
هزینه های  خود  مسأله  این  بدهد.  تن  می کنند، 
بیشتری را برای او به همراه دارد. هم چنین نداشتن 
توانایی بیمه ها برای پرداخت ها نیز مشکالتی را برای 

سرمایه گذار به همراه دارد.«
به گفته او اگر این مشکالت حل شود، بازار سالمت 
سرمایه گذاران  برای  جذابی  بازار  می تواند  ایران 
باشد: »اگر این مشکالت حل نشود بازهم هستند 
سالمت  بازار  وارد  بخواهند  که  سرمایه گذارانی 
تنها  آنها  نگاه  شرایطی  چنین  در  اما  شوند  کشور 
کردن  جبران  دنبال  به  بلکه  نیست  سرمایه گذاری 
خواهندبود.  دیگری  بخش های  در  منافع شان 
امروز می بینیم شرکت های خارجی  که  همان طور 
سازمان های  برخی  یا  ترکیه ای  شرکت های  مانند 
دولتی و نیمه دولتی با اهدافی غیر از سرمایه گذاری 
وارد این حوزه شده اند. آنها سرمایه گذاری را ابزاری 
از  اتفاق  این  می کنند.  خود  دیگر  کارهای  برای 
نتیجه های سیاست های اشتباهی است که در این 

زمینه وجود دارد.«
او درباره فعالیت های شرکت فناوری آزمایشگاهی 
به  که  کرد  بیان  خارجی  سرمایه گذاری  درزمینه 
برفعالیت  تمرکز  و  تخصص  نداشتن  چون  دالیلی 
در  تاکنون  شرکت  این  پزشکی،  تجهیزات  فروش 
این زمینه وارد نشده است: »تا جای امکان، وارد 
اینکه  مگر  نمی شویم  سرمایه گذاری ها  این گونه 
سرمایه گذاری کالن مانند بیمارستان یا مراکز بزرگ 
سرمایه  بازگشت  چون  بازهم  اما  باشد  بهداشتی 
خیلی  هم  حوزه  این  در  است  پرخطر  و  طوالنی 
سخت وارد می شویم. البته برای ایجاد زمینه حضور 
با  اما  داشته ایم  عالقه  خارجی  سرمایه گذاری 
بررسی هایی که انجام شد متوجه شدیم تعرفه کنونی 
تعرفه  تغییر  نیست. در صورت  کار  این  پاسخ گوی 

ممکن است همه چیز تغییر کند.« 
را  پیشنهاداتی  فناوری  انتقال  حوزه  »در  افزود:  او 
داشته و فعالیت هایی را انجام داده ایم. ازجمله این 
انتقال  و  تولید  فعالیت ها ساخت یک کارخانه برای 
فناوری برخی از محصوالت شرکت زیمنس درزمینه 
تجهیزات ایکس ری و تجهیزات آزمایشگاهی است. 
هنوز به تولید نرسیده ایم اما سعی می کنیم که قدم های 
درستی برداشته شود. هم چنین در حال گفت وگو با 

چند شرکت دیگر برای انتقال فناوری هستیم.«                      

پول و سرمایه، نازک نارنجی ترین 
پدیده اقتصادی است که با آن آشنا 
هستیم. بنابراین باید برای آن فرش 
قرمز پهن کنیم، به او کمک کنیم و 
تشویقش کنیم تا به سمت ما بیاید. 

نمی توانیم در این سنگالخ و کلوخی که 
در اقتصاد درمان کشور حاکم است فکر 

کنیم که این پول به صورت خودکار 
وارد مجموعه ما می شود. ازاین رو باید 

زیرساخت های ضروری فراهم شود
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نایب رییس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران می گوید:

بستر پر ابهام سرمایه گذاری در ایران

هنگامی که از حضور سرمایه گذار خارجی در  ایران 
صحبت می شود و انتظار داریم از سوی این شرکت ها 
که  چیزی  نخستین  شود  سرمایه گذاری  ایران  در 
بررسی می شود ظرفیت بازار ایران است که معموال 
همراه با ظرفیت بازار کشورهای همسایه و منطقه 
که با آنها پروتکل های اقتصادی قوی داریم، دیده 

ایران  در  سرمایه گذار  شرکت  واقع  در  می شود. 
می تواند یا خود به طور مستقیم کاالیی که در ایران 
به شریک  یا  بازارها کند  این  وارد  را  تولید می شود 
ایرانی خود اجازه صدور کاالی تولیدشده را به این 
کشورها بدهد. اما انجام این فعالیت ها نیاز به بستری 
خارجی  سرمایه گذار  برای  قواعدش  باید  که  دارد 

روشن باشد.
صانعی می گوید: »سرمایه گذار خارجی تنها زمانی 
در بازار ایران سرمایه گذاری می کند و انتقال فناوری 
را انجام خواهد داد که پاسخ روشنی به پرسش هایش 
دریافت کند و ابهاماتش برطرف شود. تا زمانی که 
نتوانیم ابهامات موجود را برطرف کنیم، بعید می دانم 

مهم ترین موضوع در سرمایه گذاری پول نیست. در حقیقت چیزی که ما در جذب سرمایه گذار نیاز داریم این است که همراه با پول انتقال فناوری یا 
دانش فنی نیز صورت بگیرد. ابولفتح صانعی، نایب رییس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران نه تنها انتقال دانش فنی را مهم ترین بخش جذب 
سرمایه گذار می داند بلکه معتقد است تنها به دانشی می توان عنوان دانش فنی اطالق کرد که از سطح مشخصی باالتر باشد: » به این معنا که ممکن 
است یک شرکت محصوالتش را به شکل باز و بسته بندی نشده به این جا منتقل کند و در این جا تنها بسته بندی کند و حتی برای دستگاه بسته بندی 
هم خودش سرمایه گذاری کند. اسم این روند را نمی توان انتقال فناوری گذاشت. انتقال فناوری به این معنا است که شرکت انتقال دهنده فناوری هم 
دانش چگونگی تولید محصول را انتقال دهد و هم برای رسیدن به کیفیت و مشخصات فنی خودش هم به نوعی در شرکتی که در این جا راه اندازی 

می شود، شراکت داشته باشد.«
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که چنین اتفاقی بیافتد. شاید سروصداهایی به پا 
شود اما وقتی وارد ماجرا می شوید می بینید که در 
واقع سرمایه گذار از الیه اولیه عبور نکرده  است و عمال 

همان مرحله بسته بندی را اجرا می کند.«
تجهیزات  بازرگانان  اتحادیه  رییس  نایب  گفته  به 
خارجی  سرمایه گذار  جذب  بستر  ایران،  پزشکی 
ایران فراهم خواهد بود که تمام جوانب  زمانی در 
دیده شود و ابهامی برای سرمایه گذار وجود نداشته 
که  را  پولی  بداند  سرمایه گذار  نمونه  برای  باشد. 
چقدر  برگرداند؟  باید  چگونه  می کند  کشور  وارد 
یا نه؟  باید مالیات بدهد  باید مالیات بدهد؟ اصال 
وضعیت پرداخت عوارض چگونه است: » تا آنجایی 
قراردادهای  شرایط  درباره  جست و گریخته  من  که 
حوزه وزارت بهداشت دیده ام ابهامات زیادی وجود 
دارد. با توجه به این ابهامات وقتی خودم را جای 
می خواهم  و  می گذارم  خارجی  سرمایه گذار   یک 
هم سرمایه و هم دانش فنی خود را به این کشور انتقال 
بدهم، ترجیح می دهم این کار را نکنم. مگر این که 
بخواهم به دالیلی یک نمایش تولید و سرمایه گذاری 
راه  بیندازم و عمال کار را در همان سطح اولیه یعنی 
بسته بندی و مونتاژ انجام بدهم. تنها زمانی می توان 
سرمایه گذاری در ایران را باور کرد که این کار از نقطه 
صفر یعنی خرید زمین شروع شود. در صورتی که یک 
سرمایه گذار خارجی کارش را با خرید زمین و ساخت 
کارخانه یا کارگاه آغاز کرد می توان باور کرد که او واقعا 
قصد انتقال دانش فنی و سرمایه گذاری دارد. اما 
آنچه من از گفت وگو با خارجی ها برداشت کرده ام این 
است که سرمایه گذاری آنها در نهایت در حد انتقال 
ماشین آالت خواهد بود. من تمایلی برای انتقال پول 

و خرید زمین یا ساخت کارخانه در آنها ندیده ام.«

دانشفنییعنیتجربه
برای سرمایه گذار خارجی که می خواهد در کشور 
است.   مهم  مورد  چند  کند  سرمایه گذاری  دیگری 
است  مواردی  از  یکی  کشور  جمعیت  و  وسعت 
معتقد  صانعی  دارد.  توجه  آن  به  سرمایه گذار  که 
که  این  برای  را  الزم  جاذبه  ما  کشور  وسعت  است 
سرمایه گذار خارجی بیاید و سرمایه گذاری کند، آن 
هم در حدی که ما نیاز داریم، ندارد. 80 میلیون نفر 
جمعیت برای این نوع سرمایه گذاری ها کم است. 
در واقع این وسعت و جمعیت زمانی مطلوب تلقی 
می شود که صحبت از یک تجارت کوچک است. اما 
هنگامی که از یک تجارت بزرگ صحبت می کنیم این 

جمعیت پاسخگو نخواهد بود. سرمایه گذار ترجیح 
می دهد برای یک کشور 80 میلیون نفری در همان 
حد سطح اولیه سرمایه گذاری کند و بیشتر در قالب 
بسته بندی یا مونتاژ عمل کند. اما چیزی که ما نیاز 
داریم هم دانش فنی و هم شراکت طرف خارجی 
این  داریم  نیاز  ما  است.  جدید  محصول  تولید  در 
سرمایه گذار در تولید شریک باشد تا برای حراست 
از این سرمایه گذاری و سود حاصل از آن مدیریت 
تجربه شده  و موفقش را به میدان بیاورد و هم چنین 
دانش فنی تولید کاال را به روز نگهدارد.  این ماجرا 
این که  ندارد مگر  ایران همخوانی  بازار  با ظرفیت 
سراغ تجارت های کوچک تر برویم که آن هم داستان 

خودش را دارد.
او می گوید: »ما بیشتر به دنبال سرمایه گذاری های 
از  کم  دست  یا  بزرگ  شرکت های  حضور  و  بزرگ 
متوسط باالتر هستیم. شرکت هایی که سهم قابل 
که  شرکت های  یا  دارند  دنیا  کشورهای  در  قبولی 
هنوز سهم زیادی از بازار ندارند ولی صاحب دانش 
فنی هستند که از طریق آن می توان به تولید سطح 
باال رسید. البته شرکت هایی از نوع دوم کم هستند. 
چرا که شرکت ها در جریان تجربه است که صاحب 
دانش می شوند. وگرنه داشت صرف یک ماشین را 
نمی توان دانش فنی دانست. در واقع ماشین تنها 
یک خط تولید است. ولی از مرحله تولید به بعد و 
به ویژه در مرحله تولید انبوه است که طرف چگونگی 
خروجی محصول را می بیند و در این مرحله است 
که او آزمون و خطاهایش را کرده است و در اندازه و 
روش های مختلف به نتیجه نهایی رسیده است که 
این کاال را با این کیفیت تولید کند و به تمام دنیا صادر 
کند. در واقع دانش فنی بیشتر تحت تاثیر این تجربه 

به  دست می آید.«

جذب با فنی دانش نگهداشتن بهروز
سرمایهگذارخارجی

دانش فنی در واقع تجربه ای است که  تولیدکننده در 
روند آزمون و خطا به دست آورده و با تحقیق و توسعه   
هزینه اش را پرداخت کرده است. نایب رییس اتحادیه 
می زند:  مثال  ایران   پزشکی  تجهیزات  بازرگانان 
»فکرکنید یک شرکت بزرگ چیزی حدود 5 درصد از 
بودجه اش را به تحقیق و توسعه اختصاص می دهد. 
5 درصد از بودجه شرکت بزرگی که تجارتی 5 میلیارد 
دالری در سطح جهان دارد، می شود 250 میلیون 
دالر که عدد بسیار بزرگی است. این رقم می تواند 

تا آنجایی که من جست و گریخته 
درباره شرایط قراردادهای حوزه 

وزارت بهداشت دیده ام ابهامات زیادی 
وجود دارد. با توجه به این ابهامات 

وقتی خودم را جای یک سرمایه گذار 
خارجی می گذارم و می خواهم 

هم سرمایه و هم دانش فنی خود را 
به این کشور انتقال بدهم، ترجیح 

می دهم این کار را نکنم. مگر این که 
بخواهم به دالیلی یک نمایش تولید و 

سرمایه گذاری راه  بیندازم و عمال کار را 
در همان سطح اولیه یعنی بسته بندی و 

مونتاژ انجام بدهم
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را  شرکت  این  وسیع  توسعه  و  تحقیق  هزینه های 
پوشش بدهد. اما همین 250 میلیون دالر در بازار 
ایران رقم بسیار بزرگی محسوب می شود. 5 درصد  
این 250 میلیون دالر نمی تواند کفاف هزینه های 
تحقیق و توسعه را بدهد. بنابراین برای آن شرکت 
بزرگ صرف می کند که واحد تحقیق و توسعه داشته 
با توجه به حجم  باشد اما برای ما صرف نمی کند 
کنیم.  سرمایه گذاری  چنین  داریم  که  سرمایه ای 
بنابراین ما با انتقال فناوری از مزیتی که آن ها دارند 

استفاده می کنیم.« 
را  روز  دانش  و  برویم  ما  اگر  است  معتقد  صانعی 
بخریم و به داخل کشور بیاوریم بعد از 5 یا 6 سال 
دوباره از دانش روز عقب خواهیم افتاد و ناچاریم 
دوباره هزینه کنیم و دوباره فناوری روز را وارد کنیم. 
صاحب  خودش  که  خارجی  سرمایه گذار  ولی 
دانش فنی است و واحد تحقیق و توسعه دارد اگر 
در تولید  سهیم شود خودش روند تولید را به روز نگه 

خواهد داشت.

انتقالپولهمچنانیکابهامبزرگ
 نایب رییس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران 
معتقد است هم چنان در بستر جذب سرمایه گذار 
خارجی یکی از سواالت و ابهامات بزرگ شیوه نقل و 
انتقال پول است: » این کار باید به شکل ساختارمند 
انجام شود. یعنی در ابتدا باید ارتباطات بانکی ما با 
کشوری که صاحب دانش فنی است به شکل مستقیم 
برقررا شود که هنوز این اتفاق نیفتاده  است و امیدوارم 
که زودتر بیفتد. یک مطلب این است که سوئیفت یا 
همان مسیری که باید نقل و انتقال پول در آن انجام 
شود، هنوز فعال نشده است. مطلب بعدی هم این 
است که هنوز بانک ها به شکل مستقیم برای کار با 
هم  را  بانکی  هیچ  نکرده اند.  آمادگی  اعالم  ایران 
نمی توان وادار کرد که برای ما حساب باز کند و پول 
نقل و انتقال دهد. به همین دلیل است که با وجود 
فشار اروپایی ها، بانک ها به دلیل تجربه بدی که در 
دوران تحریم داشتند و از سوی آمریکا جریمه شدند، 
بانک های  از  تعدادی  البته  نرفته اند.  بار  زیر  هنوز 
محلی هستند که رابطه ای با آمریکا ندارند و در آن 
جا هم تجارتی ندارند ولی آن ها هم نیاز دارند برای 
سرمایه گذاری سوئیفت را باز کنند. اما اگر سوئیفت 
بانک های  طریق  از  می توانند  شرکت ها  شود  باز 
این  غیر  در  کنند.  پیدا  ورود  ایران  بازار  به  محلی 
صورت شرکت ها در همان حد بسته بندی و مونتاژ 

بین بیمه و بانک اصال نمی بینیم و چینین ارتباطی 
وجود ندارد. بنابراین می توان گفت بعد از بیمه اولیه 
که بیمه سیاسی است بیمه ارزش پول نیز از اهمیت 

زیادی برخوردار است. «

در سرمایهگذاری بیمه قوه سه همکاری
ایراناست

یک سرمایه گذار هنگامی که قصد سرمایه گذاری 
بازار  اقتصاد  بررسی  به  ابتدا  دراد  را  کشوری  در 
دارد  دوجنبه  اقتصادی  بررسی  می پردازد.  هدف 
دیگر  یکی  و  است  صرف  اقتصادی  برررسی  یک 
سیاسی  شرایط  تاثیر  تحت  اقتصادی  بررسی 
است. یک زمانی وضعیت اقتصاد ما خوب نیست 
انتخاب می کند که  و  سرمایه گذار بررسی می کند 
در بازار حاضر شود یا نه. اما زمانی هم هست که در 
کنار اقتصادی که خوب نیست شرایط سیاسی ما 
نیز کمی متالطم است. این شرایط خطر کار را دو 
چندان می کند. حاال اگر شرایط سیاسی ما با ثبات 
باشد و از آن سو هم کل مجموعه نظام بیاید تمایل 
خود را در تصویب یک قانون قوی به این سرمایه گذار 
نشان بدهد، او می فهمد که مشکل سیاسی ندارد و 
تنها مسأله اش این است که ایران در شرایط موجود 

وارد بازار ایران خواهند شد تا در صورتی که احساس 
ناامنی کردند بتواند به راحتی و به سرعت جمع کنند 
سرمایه گذار  که  ابهاماتی  از  دیگر  یکی  بروند.«  و 
خارجی را برای حضور در بازار ایران با تردید مواجه 
می کند این است که در بیشتر موارد او باید برای تولید 
محصولی سرمایه گذاری کند که پولش را باید از وزارت 
بهداشت یا بیمه ها بگیرد. در حالی که االن بیمه های 
ما نمی توانند پول محصوالتی که شرکت های دارویی 
می گذارند  اختیارشان  در  پزشکی  تجهیزات  و 
این  به  بیمه ها  پرداخت های  کنند.  پرداخت  را 
شرکت ها معموال باالی 11 ماه است. افزون بر این که 
تولیدکننده نمی داند که وقتی امروز دارد کاالیش را 
می دهد و قرار است پولش را هم بعد از 11 ماه بگیرد، 
چه اتفاقی خواهد افتاد. آیا بعد از 11 ماه پولش همان 

ارزش رادارد یا نه؟ 
بانک ها  و  این وظیفه بیمه ها  صانعی معتقد است 
کنند:  بیمه  را  تولیدکننده  پول  ارزش  که  است 
باید  تولیدکننده  پول  ارزش  حفظ  برای  » بیمه 
سرمایه گذاری یک سرمایه گذار خارجی را به شکل 
ارزی تضمین کند. البته چون خود بیمه نمی تواند 
این کار ا انجام بدهد باید یک هماهنگ کننده بانکی 
این کار را انجام دهد اما ما این ارتباط و هماهنگی را 



پرونده

39  /www.sanatdarman.ir

گزارش

وضعیت اقتصادی خوبی ندارد که این هم چندان 
این  در  سرمایه گذار  نیست.  سرمایه گذاری  مانع 
شرایط ممکن است که به این نتیجه برسد که برایش 
با وجود این شرایط سرمایه گذاری در ایران ممکن 
حضور  خواهان  واقعا  اگر  میان  این  در  اما  است. 
انتقال دانش فنی هستیم  و  سرمایه گذار خارجی 
باید روند کار را تضمین کرد. صانعی تدوین قانونی که 
تحت تاثیر هیچ دولت و سیاستی قابل دست کاری 
نباشد و مسؤوالن هر سه قوه کشور یعنی قوه مققنه، 
مجریه و قضاییه آن را پذیرفته و اجرایش را تضمین 
در  سرمایه گذاران  حضور  بیمه  و  ضامن  را  کنند 
ایران می داند:» تدوین و تصویب چنین قانونی که 
تحت تاثیر افراد، جریانات و مسایل جنبی نباشد 
در  سرمایه اش  که  می کند  متقاعد  را  سرمایه گذار 

کشور ما به خطر نخواهد افتاد.«
به گفته صانعی با این قانون سرمایه گذار هنگامی 
خواهد  مطمئن  می کند  سرمایه گذاری  این جا  که 
بود که حکومت حامی او و سرمایه اش است. یعنی 
دولت  در  که  آن هایی  چه  کشور  مسؤوالن  تمام 
نشسته اند، چه آن هایی که در مجلس نشسته اند و 
چه آن هایی که در قوه قضایه  نشسته اند همه مشوق 

سرمایه گذاری هستند. 

جذب برای دیگر کشورهای مشوقهای
سرمایهگذارخارجی

نایب رییس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران 
دلیل اولیه کشورهای موفق در جذب سرمایه های 
خارجی را  ثبات سیاسی می داند و از چین به عنوان 
یک نمونه نام می برد: » درست است وسعت چین، 
جمعیت بیش از 1 میلیارد و 300 میلیون نفری آن 
به کشوری  را  ارزان بودن نرخ دستمزد کارگر آن  و 
مطلوب برای سرمایه گذاری تبدیل می کند اما تمام 
این ها کافی نبود اگر ثبات سیاسی نداشت. افزون 
مالیات  از  می بیند  سرمایه گذار  مزایا  این  تمام  بر 
کاگر،  دستمز  بودن  پایین  بر  عالوه  است.  معاف 
دیگر  هزینه های  است.  ارزان  هم  کارگر  بیمه  نرخ 
مانند زمین، انرژی و ساخت نیز مناسب است. هر 
صاحب شرکتی تمام این موارد را در محاسبات خود 
در نظر می گیرد اما هم چنان آنچه در این محاسبات 
محوری و تعیین کننده  است ثبات سیاسی است و 
بعد از آن هزینه های تمام شده مستقیم مانند کارگر 
و مالیات و بیمه است. اما در ایران اگر یک  شرکت 
خارجی بخواهد سرمایه گذاری کند عالوه بر حقوق 
کارگر باید بیمه و مالیات هم بدهد. در حالی که در 
بسیاری از مناطق ترکیه حق بیمه کارفرما را دولت 

ترکیه می دهد. آنجا تولیدکننده چه داخلی باشد و 
چه خارجی پرداخت بیمه را دولت بر عهده می گیرد. 
همین  و  دارد  مالیاتی   معافیت های  تولیدکننده 
مزیت های تولید است که ایجاد جاذبه کرده است 
و عالوه بر آن روانی ارتباط و ثبات سیاسی نیز سایه 
سنگینی بوده که به عنوان یک چتر حمایتی مطمئن 

موجب رونق تولید شده است.«
این در حالی است که شرایط تولید در ایران حتی 
برای تولیدکننده داخلی نیز پر ابهام است چه برسد 
به سرمایه گذاری که قرار است از خارج کشور وارد این 

حیطه شود و به طبع بیشتر از ما حساسیت دارد. 
می کنم  »فکر  می کند:  تاکید  هم چنان  صانعی 
مسؤوالن باید بنشینند و با تدوین قانونی که مورد 
حمایت سه قوه باشد  تکلیف سرمایه گذار خارجی 
را مشخص کنند که اگر در این کشور سرمایه گذاری 
کنید و تحت این شرایط دانش فنی وارد کشور کنید ما 
هم این شرایط را فراهم می کنیم و این امتیازات را در 
اختیارتان می گذاریم و این ها هم تعهدات جمهوری 
ایران است. در چنین شرایطی به محض  اسالمی 
این که ابهامات بانکی از بین برود ) حاال هرچقدر هم 
که زمان ببرد( سرمایه گذار می داند ایران کشوری 
است که می تواند در آن سرمایه گذاری کند. چرا که 

 درست است وسعت چین، جمعیت بیش 
از 1 میلیارد و 300 میلیون نفری آن و 

ارزان بودن نرخ دستمزد کارگر آن را 
به کشوری مطلوب برای سرمایه گذاری 
تبدیل می کند اما تمام این ها کافی نبود 
اگر ثبات سیاسی نداشت. افزون بر تمام 
این مزایا سرمایه گذار می بیند از مالیات 
معاف است. عالوه بر پایین بودن دستمز 
کاگر، نرخ بیمه کارگر هم ارزان است. 
هزینه های دیگر مانند زمین، انرژی و 
ساخت نیز مناسب است. هر صاحب 

شرکتی تمام این موارد را در محاسبات 
خود در نظر می گیرد اما هم چنان آنچه 
در این محاسبات محوری و تعیین کننده 

 است ثبات سیاسی است
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در هر حال شرایط ما در خاورمیانه نسبت یه بقیه 
معدل  هم   دارد.  توجهی  قابل  امتیازات  کشورها 
سنی جمعیت ما بهتر است و هم با توجه به جمعیت 
تحصیل کرده کشور  درک و فهم مردم نسبت به علم 
روز خیلی قوی تر از کشورهای منطقه است. جامعه 
ما جامعه ای تحصیل کرده  است و خودش را بهتر با 
مسایل علمی و فناوری روز تنظیم می کند و کارها را 
بهتر انجام می دهد در نتیجه حتی خود خارجی ها 
هم معتقدند ما بضاعت بیشتری برای این کار داریم. 
از آن سو واقعیت این است که ما در بعضی کشورهای 
همسایه مانند عراق  و سوریه ظرفیت سیاسی خوبی 
داریم که در نتیجه می توانیم بخشی از ظرفیت بازار 
آنها را ضمیمه  ظرفیت کشور خود کنیم. این ها جزو 

مزیت های بازار ایران است.«

ضعفزیرساختهایحملونقلومحبوبیت
مرکزکشور

سرمایه گذار خارجی که ایران رابرای سرمایه گذاری 
انتخاب می کند ترجیح می دهد کارخانه یا کارگاهش 
را در پایتخت یا یکی از استان های همجوارش برپا 
کند چرا که در دهه های اخیر مرکزگرایی بیشترین 
امکانات را در این منطقه جمع کرده است. افزون بر 
آن سرمایه گذار برای مدیریت مجموعه اش می تواند 
با هواپیما یک راست وارد تهران شود در این شهر 
از  اسکان یابد صبح برود کارخانه و شب برگردد و 
در  کند.  اعمال  راحتی  به  را  مدیریتش  جا  همان 
واقع این جزو مواردی است که برای سرمایه گذار و 

تولیدکننده مهم است. 
صنعتی  شهرک های  ظرفیت  صانعی  گفته  به  اما   
و  شده  است  پر  بوده،  تهران  در  که  خوبی 
سرمایه گذارانی که به ایران می آیند ترجیح می دهند 
استان های نزدیک تهران به ویژه استان های غربی 
در  البته  کنند.  انتخاب  را  زنجان  و  قزوین  یعنی 
پر  قدیمی  صنعتی  شهرک های  هم  استان ها  این 
خوبی  بضاعت   جدید  شهرک های  اما  است  شده  
دارند و می توانند توسعه پیدا کنند: » اگر به همین 
شهرک های قدیمی کمی بیشتر رسیدگی شود و به 
خصوص در ارتباط با حمل و نقل امکانات بیشتری 
بضاعت  استان ها  این  بدهند  قرار  دراختیارشان 
خوبی دارند که نظر سرمایه گذاری داخلی و خارجی 

را جلب کنند.«
صانعی در این زمینه می گوید: »البته درباره استان ها 
و مراکز استان های دیگر هم استقبال بوده ولی به 

پایتخت  در  امکانات  تمام  تدریج  به  هر حال چون 
متمرکز شده  است و این شهر بسیاری از نیازهای ما 
را در زمینه جذب نیروهای تحصیل کرده و مسایل 
دیگر جواب می دهد، نسبت به شهرهای کوچکتر 
این  معنای  به  مسأله  این  البته  است.  مطلوب تر 
نیست که در شهرهای دیگری مانند اصفهان و شیراز 
تمایل به سرمایه گذاری وجود ندارد. به عنوان نمونه 
سرمایه گذاری  شیراز  در  بی بروان  آلمانی  شرکت 

کرده است. «
او تاکید می کند: »اگر ما شبکه حمل و نقل و ارتباط 
خوبی به ویژه بین تهران- قزوین و زنجان ایجاد کنیم 
و   شهرک های صنعتی با معیارهای استاندارد ایجاد 
کنیم و آن هایی را هم که هست تجهیز کنیم، موجب 
و  متخصص  نیروهای  نگران  سرمایه گذار  می شود 
تحصیل کرده اش نباشد و بتواند امنیت رفت وآمد را 
تامین کند. حتی در اروپا که می توان آن را اردویی 
بسیار  کارخانه ها  دانست،  پیشرفته  کشورهای  از 
پراکنده اند. بسیار می بینید یک کارخانه در یک شهر 
کوچک 5 هزار نفری فعال است و همه امکانات را در 
اختیار دارد یعنی نیروهای این کارخانه همان امکاناتی 
را که در پایتخت موجود است در ابعاد کوچک تر دارند. 

اما این اتفاق در ایران نیافتاده است.« 
بی توجهی سرمایه گذار خارجی به تجهیزات پزشکی

تجهیزات  بازرگانان  اتحادیه  رییس  نایب  گفته  به 
پزشکی ایران، بیشترین بخشی از بازار سالمت ایران 
که در سال گذشته از سوی سرمایه گذاران خارجی 
بود  بیمارستان سازی  بخش  گرفت  قرار  موردتوجه 
تا جایی که  چند توافقنامه در این زمینه امضا شد. 
بخش دارویی نیز از استقبال نسبی برخوردار شد، 
در  سرمایه گذاری  است  معتقد  صانعی  هرچند 
این بخش نیز بیشتر ترکیبی از بسته بندی و ارایه 
فرموالسیون در میان مدت و نه از ابتدا بوده  است و 
تنها در یکی دو مورد به فروش فرموالسیون انجامیده 
هم چنان  اما  پزشکی  تجهیزات  حوزه   است. 
چشم انتظار سرمایه گذاران است و تحرکات قطعی 

در آن دیده نمی شود. 
او هم چنین به عنوان مدیر شرکت مدیریت تجهیزات 
مرحله ای  » در  )MEM(می گوید:  ایران  پزشکی 
داخلی  ابهامات  اگر  کرده ایم  توافق  که  هستیم 
برطرف شود با شرکت بی بران وارد تنظیم قرارداد برای 
ضدعفونی  محصوالت  برخی  بسته بندی  و  ترکیب 
اتاق عمل و بیمارستانی شویم. توافقاتی هم برای 

تولید فیلتر دیالیز تحت لیسانس بی بران داریم.«          

اگر ما شبکه حمل و نقل و ارتباط خوبی 
به ویژه بین تهران- قزوین و زنجان ایجاد 
کنیم و   شهرک های صنعتی با معیارهای 
استاندارد ایجاد کنیم و آن هایی را هم 
که هست تجهیز کنیم، موجب می شود 

سرمایه گذار نگران نیروهای متخصص و 
تحصیل کرده اش نباشد و بتواند امنیت 
رفت وآمد را تامین کند. حتی در اروپا 
که می توان آن را اردویی از کشورهای 

پیشرفته دانست، کارخانه ها بسیار 
پراکنده اند. بسیار می بینید یک کارخانه 
در یک شهر کوچک 5 هزار نفری فعال 
است و همه امکانات را در اختیار دارد 

یعنی نیروهای این کارخانه همان امکاناتی 
را که در پایتخت موجود است در ابعاد 
کوچک تر دارند. اما این اتفاق در ایران 

نیافتاده است
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به  ایران در دهه گذشته  قایم مقام  شستا  به گفته 
دلیل تحریم ها به هر شکل ممکن از امتیاز جذب 
سرمایه گذار خارجی محروم بوده است: »اما با توجه 
به اقدامات جدی دولت تدبیر و امید و تیم دیپلماسی 
حل  را  تحریم ها  و  برجام  موضوع  شدیم  موفق  آن 

کنیم.«
مرتضی لطفی موانع سرمایه گذاری در بخش های 
مختلف به ویژه بخش سالمت را بیشتر در ارتباط با 
حوزه قانون و  برنامه ریزی می داند و می گوید: »در 
این بخش واقعا مشکالت فراوانی داریم که طبیعی 
هم است. چرا که ده سال به دلیل تحریم ها امکان 
به روزشدن با قوانین بین المللی را نداشته ایم. قوانین 
ما متاثر از شرایط بین المللی تبدیل نشده است و 
هماهنگ  زمینه  این  در  باید  است.  متفاوت  امروز 
با  شویم. ما باید خودمان را حتما از نظر فرهنگی 

شرایط بین المللی تطبیق دهیم.« 
او معتقد است سرمایه گذار خارجی امنیت سرمایه 
دخالت های  در  دولت  سهم  باید  و  می خواهد 

اندازه برسد. اگر بخش  سرمایه گذاری به کمترین 
سرمایه  جذب  احتمال  شود  توانمند  خصوصی 

بیشتری را در این حوزه می توانیم داشته باشیم. 
مراودات  دیگر  و  بانکی  حوزه  »در  می گوید:  او   
مناسب  منابع  مورد  در  حتی  ما  داریم؛  مشکالتی 
با مراودات بین المللی هم به دلیل تحریم ده ساله 
مشکل داریم بنابراین من فکر می کنم باید قوانین 
زاید را برداریم و تسهیل کنیم و بیشتر اطمینان و 

امنیت سرمایه گذاری خارجی را فراهم کنیم.«
به گفته لطفی مجموعه شستا در حوزه دارو در   
مانند  دیگر  کشورهای  در  سرمایه گذاری  حال 
کلنگ زنی  و  است  سی آی اس  حوزه  کشورهای 
است.   شده  شروع  باکو  در  دارو  تولید  کارخانه 
شرکت های  با  مذاکراتی  مجموعه  این  هم چنین 
داروهای  صادرات  و  نیرو  تبادل  برای  عراقی 
مجموعه  این  است.   داشته  ایران  در  تولیدشده 
هم چنین در حال رایزنی برای جذب سرمایه گذار 

همراه با انتقال فناوری از هند است.                                    

قایم مقام  شستا می گوید:

تحریم ده ساله؛ مانع به روزشدن 
قوانین ما در حوزه سرمایه گذاری
باتوجه به این که سالمت یکی از ارکان توسعه در جامعه محسوب می شود توجه به این موضوع و به ویژه 

سرمایه گذاری در این بخش یکی از جدی ترین مسایلی است که باید پیگیری شود.

ده سال به دلیل تحریم ها امکان 
به روزشدن با قوانین بین المللی را 

نداشته ایم. قوانین ما متاثر از شرایط 
بین المللی تبدیل نشده است و امروز 

متفاوت است. باید در این زمینه 
هماهنگ شویم. ما باید خودمان را حتما 

از نظر فرهنگی با شرایط بین المللی 
تطبیق دهیم
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از  صحبت  صنایع  تمام  در  که  سال هاست 
سرمایه گذاری خارجی، رشد تولید داخلی، انتقال 
فناوری، تربیت نیروی انسانی فناوری محور و ایجاد 
صنایع  از  یکی  می شود.  دانش بنیان  شرکت های 
باالدستی و مهم که با زندگی و سالمت نیروی انسانی 
کشور ارتباط دارد صنعت درمان و تجهیزات پزشکی 
است. قطعًا این حوزه نیز همانند تمام صنایع دیگر 
در کشور نیازمند توجه و همت برای رشد روزافزون 
مدیرعامل  میرزا  محمدحسین  مهندس  است. 
شرکت مدیسا نوین پایش یکی از زیرمجموعه های 
گفت:   دراین باره  خسرومدیسا طب  هولدینگ 
»رشد تولید داخلی و تولید محصوالت ویژه با ارزبری 
باال به شیوه دستوری و ابالغی امکان پذیر نیست. 

صنایع  دیگر  مانند  نیز  پزشکی  تجهیزات  حوزه 
کشور از این قاعده جدا نیست و نیاز به زیرساخت ها 

و بسترهایی دارد.«
صنایع  تمام  رشدنکردن  دالیل  از  یکی  او  گفته  به 
ازجمله صنعت تجهیزات پزشکی و صنعت درمان در 
کشور تفاوت تعریف دولت در ایران با تعریف این نقش 
در دیگر نقاط دنیا است. به این معنا که رابطه دولت 
ملت در کشور ما با همه دنیا تفاوت دارد: »در دنیا 
دولت از لحاظ سیاست گذاری یک سازمان کوچکی 
و  تعیین  سیاست ها،  تعیین  آن  وظیفه  که  است 
شهروندان،  امنیت  مانند  عمومی  کاالهای  تأمین 
سیاست گذاری و ایجاد محیط مناسب برای آسانی 
کسب وکار است. یعنی آسان کردن امور در ایجاد 

محیط کسب وکار آزاد وظیفه ای است که یک دولت 
بر عهده دارد. اما آنچه در دولت های مختلف ایران 
درهشتاد سال گذشته رخ داده است تشکیل، رشد 
و حاکمیت یک بنگاه مبتنی براقتصاد نفتی در بدنه 
رو به رشد دولت بوده است. به دلیل همین قدرت 
اقتصادی، همیشه سیاست های این شیوه مدیریتی 

جنبه ابالغی داشته است.« 

بخشخصوصیدرحوزهتولیدمحصوالت
فناوریمحوربهصنعتدرمانواردنشده

است
افزود:  نوین پایش  مدیسا  شرکت  مدیرعامل 
سالمت  صنعت  در  دولت  اقتصادی  »مدیریت 

مدیرعامل شرکت مدیسا نوین پایش 

بنگاه داری دولت، مانعی برای 
سرمایه گذاری در صنعت درمان است 
سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری یکی از مباحث اساسی در بخش تجهیزات پزشکی به عنوان یکی از صنایعی است که در ارتباط مستقیم 
با کیفیت زندگی مردم قرار دارد. رسیدن به این هدف و بازگشایی درهای تولید و سرمایه گذاری به روی سرمایه گذاران خارجی نیاز به زیرساخت ها 
و برنامه های تدوین شده و کاملی دارد. یکی از موانع رشد و گسترش سرمایه گذاری، اقتصاد آزادی است که به گفته مدیرعامل شرکت مدیسا 
نوین پایش، دولت در آن بنگاه داری و دخالت نمی کند. چراکه محیط کسب وکار ناپایدار موجب می شود سرمایه گذاران برای بازگشت توجیه پذیر 

هرچه زودتر سرمایه خود دچار تردید شوند.
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کوچک  سازمانی  شکل  به  اروپایی  کشورهای 
مدیریت  نوع  این  رابطه  است.  سیاست گذار  و 
بر اساس  با بخش خصوصی و شهروندان  دولتی 
دریافت  و  ارزش افزوده  خدمات،  ایجاد  نظام 
مالیات متناظر است. اما مدیریت دولتی در ایران 
به صورت  مختلف  صنایع  در  سیاست گذاری،  با 
مستقیم یا غیرمستقیم نقش صاحبان بنگاه های 
اقتصادی را بازی می کند. یعنی تعداد زیادی بنگاه 
دولتی و غیردولتی وجود دارد. البته نمی توان اسم 
آن را بنگاه غیردولتی گذاشت زیرا همان اعضایی 
که در بدنه بخش دولتی هستند، در آنجا هم حضور 
دارند. حضور بخش دولتی در این بنگاه ها باعث 
می شود که این روند اشتباه به صورت درختی رشد 
کند و ما با بنگاه هایی روبه رو شویم که برگرفته از 
تمام  نتیجه  همان روش مدیریت دولتی هستند. 
هنوز  خصوصی  بخش  که  است  این  اتفاقات  این 
نتوانسته است به صنعت درمان کشور وارد شود. 
چنین صنعت حساسی، فراتر از گروه های مختلف 
برای  وزارت خانه  که  سیاست هایی  از  فراتر  و 
مدیریت منابع ارزی خود در آینده دارد، نیازمند 
لحاظ  از  خصوصی  بخش  تکلیف  مشخص شدن 

زیرساخت ها است.« 
یکی از موضوعاتی که باید در سرمایه گذاری برای 
تولید تجهیزات پزشکی به آن توجه کرد این است 
که نباید هر محصولی را تولید کرد. به گفته مهندس 
میرزا برای تولید کاالهای پزشکی در ابتدا باید به 
امکان انتقال فناوری در تولید یک محصول توجه 
داشت. هم چنین باید دو اصل صرفه انتقال فناوری 
»وزارت  قرارداد:  مدنظر  نیز  را  مقیاس  به  صرفه  و 
بهداشت اولویت بندی هایی را برای تولید محصوالت 
این سیاست و تفکر درست  پزشکی داشته است. 
است اما پیاده سازی آن اهمیت بیشتری دارد زیرا 
سالمت  صنعت  برای  خروجی  باعث  است  ممکن 
کشور  شود. بنابراین آنها محصوالت را اولویت بندی 
گرفت  انجام  اقدام  این  که  هم زمان  اما  کردند 
اقتصادی کشور  مشخص شد که مختصات کالن 
تولید برخی محصوالت را توجیه نمی کند. از سوی 
دیگر با ورود بخشی از بدنه دولت به حوزه تولید، 
قوانین و مقررات به نفع آنها  تغییر پیدا کرد. بنابراین 
با بنگاه داری بخش دولتی و تنظیم بازار بر این مبنا 
اتفاق مهمی رخ نخواهد داد. چنین بازاری اقتصاد 
آزاد نیست بلکه یک اقتصاد دستوری و کانال یافته 

است.«

دولتشرایطکاروسرمایهگذاریرافراهم
کند

او درباره چگونگی تقویت بخش خصوصی در جذب 
پزشکی  تجهیزات  حوزه  در  خارجی  سرمایه گذار 
بابیان این که اقتصاد کالن کشور دارای یک سری 
مختصات سیاسی، اجتماعی و فناوری است که باید 
سنجیده شود و برهم کنش شان در نسبت با دیگر 
مختصات ارزیابی شود، گفت: »در شرایط تحریم 
واردکردن مواد اولیه، عرضه مواد اولیه و مواد فرآوری 
شده مانند نفت و مشتقات نفتی برای گردش پول 
یا  نیز منفی  به دنبال آن رشد اقتصادی  و  مشکل 
شرایطی  چنین  در  شد.  خواهد  صفر  به  نزدیک 
سخت  درمان  صنعت  در  خصوصی  بخش  تقویت 
آزاد  اقتصاد  یک  حاصل  خصوصی  بخش  است. 
است. اقتصاد آزاد نیز اقتصادی است که دولت در آن 
بنگاه داری و دخالت نمی کند. بلکه دولت همه چیز 
را آسان می کند تا آن بخش شکل بگیرد، بالنده شده 

و توسعه یابد.«
مدیر شرکت مدیسا نوین پایش ادامه داد: »محیط 
اقتصادی در ایران ناپایدار است. در چنین محیطی 
باید بودجه گیری با هزینه ای باال از راه بانک ها انجام 
شود. درنهایت این بودجه باید به بازاری ارایه شود 
که شرایط ناپایدار اقتصادی برای بازگشت سرمایه 
توجیه اقتصادی نداشته باشد. این مشکلی است که 
تمام دست اندرکاران این صنعت با آن درگیر هستند 
زیرا زنجیره ای که تولید برای رسیدن به سرمایه اولیه 
دارد زمان بر است و به انرژی زیادی نیاز دارد. ازاین رو 
سرمایه گذاری خارجی و یا تقویت بخش خصوصی 
برای تولید کاالهای پزشکی کاری سخت، زمان بر و 

هزینه بر است.«

برای ناپایدار اما جذاب بازاری ایران
سرمایهگذاراناست

به گفته مهندس میرزا ایران کشور جذاب و بکری 
پزشکی  تجهیزات  حوزه  در  سرمایه گذاری  برای 
عدم  و  اقتصادی  محیط  یک  پیچیدگی  اما  است 
قطعیت، دو موضوعی است که سرمایه گذاران، برای 
»پیش بینی  می کنند:  توجه  آن  به  سرمایه گذاری 
این که بازار ایران محیط مناسبی برای سرمایه گذاری 
است یا خیر به بررسی دو مختصات یادشده بستگی 
دارد. اگر میزان پیچیدگی یک محیط اقتصادی و 
باشد  پایین  اقتصادی  محیط  قطعیت  عدم  میزان 
یا این که پیچیدگی باال و عدم قطعیت پایین باشد، 

مدیریت دولتی در ایران با سیاست گذاری، 
در صنایع مختلف به صورت مستقیم 

یا غیرمستقیم نقش صاحبان بنگاه های 
اقتصادی را بازی می کند. یعنی تعداد 
زیادی بنگاه دولتی و غیردولتی وجود 
دارد. البته نمی توان اسم آن را بنگاه 

غیردولتی گذاشت زیرا همان اعضایی 
که در بدنه بخش دولتی هستند، در آنجا 
هم حضور دارند. حضور بخش دولتی در 
این بنگاه ها باعث می شود که این روند 
اشتباه به صورت درختی رشد کند و ما 
با بنگاه هایی روبه رو شویم که برگرفته 
از همان روش مدیریت دولتی هستند. 

نتیجه تمام این اتفاقات این است که بخش 
خصوصی هنوز نتوانسته است به صنعت 

درمان کشور وارد شود
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آینده در آن قرار خواهیم  نقطه ای که در ده سال 
اگر  بگوییم.  سرمایه گذار  به  می توانیم  را  گرفت 
پیچیدگی پایین و عدم قطعیت باال باشد، بر اساس 
آن مدل های آماری تهیه شده و سطحی که در ده 
مشخص  را  گرفت  خواهیم  قرار  آن  در  آینده  سال 
می کنیم. اما اگر هردوی اینها باال باشد ترکیبی از آمار 
و کشف و شهود داریم. وقتی بحث کشف و شهود به 
میان می آید خطر سرمایه گذاری برای سرمایه گذار 
هم باالتر می رود. در چنین شرایطی سرمایه گذار 
داشته  سرمایه گذاری  برای  اطمینانی  نمی تواند 
آن  در  موفقیت  و  بازگشت سرمایه  زمان  زیرا  باشد 
هم  و  قطعیت  عدم  هم  ازآنجاکه  نیست.  مشخص 
پیچیدگی باال است، خطر سرمایه گذاری در ایران 

خیلی باال است.«

چشماندازروشنپسازبرجامهنوزبهثمر
ننشستهاست

و  بیشتر  امیدها  برجام  از  بعد  است  معتقد  او 
چشم اندازها برای رشد اقتصادی و سرمایه گذاری 
هم چنین  است.  شده  روشن تر  ایران  در  خارجی 
سرمایه گذاران خارجی به بازار ایران به چشم یک 
فرصت نگاه می کنند: »از سوی دیگر پس از برجام 
این وجود  با  اما  است  شده  پدیدار  بیشتری  ثبات 
مانند  زیرساختی  بحث های  در  سرمایه گذاران 
هنوز  بین الملل  سرمایه گذاری  و  مالی  ارتباطات 
با دیده تردید و به عنوان بازار ناپایدار به ایران نگاه 
چشم انداز  این  تردیدها  این  خاطر  به  می کنند. 
روشنی که پدیدار شده است هنوز به عمل ننشسته 
است. آن تمایل اولیه وجود دارد اما به دالیل یادشده 
چگونه  بعدی  قدم  ببینند  تا  مانده اند  معلق  همه 

برداشته می شود.«

تمامقراردادهاباشرطانتقالفناوریانجام
خواهدشد

گروه خسرومدیساطب برای متمرکزسازی فعالیت ها 
و بهینه سازی خدمات از یک شرکت هولدینگ و چند 
شرکت اقماری تشکیل  شده است. شرکت مدیسا 
نوین پایش به عنوان یکی از شرکت های هولدینگ 
به سالمت  مربوط  محصوالت  طب  خسرومدیسا 
شرکت  این  می دهد.  ارایه  را  جامعه  مردم  عموم 
باتوجه به آمار باالی  عالوه بر فعالیت های تجاری 
پوکی  افزایش  فشارخون، شیوع دیابت در کشور، 
دستگاه  سرطان های  گسترده  شیوع  استخوان، 

 پس از برجام ثبات بیشتری پدیدار شده 
است اما با این وجود سرمایه گذاران در 
بحث های زیرساختی مانند ارتباطات 
مالی و سرمایه گذاری بین الملل هنوز 
با دیده تردید و به عنوان بازار ناپایدار 
به ایران نگاه می کنند. به خاطر این 
تردیدها این چشم انداز روشنی که 

پدیدار شده است هنوز به عمل ننشسته 
است. آن تمایل اولیه وجود دارد اما 

به دالیل یادشده همه معلق مانده اند تا 
 ببینند قدم بعدی چگونه 

برداشته می شود

گوارش، دوره های آموزشی و برنامه های غربالگری 
را در دستور کار خود قرار داده است. این شرکت 
بادید سالمت محور و برنامه های آموزشی به بخش 
تولید محصوالت مرتبط با سالمت عمومی جامعه 

وارد شده است. 
درباره  پایش  نوین  مدیسا  شرکت  مدیرعامل 
فعالیت های این شرکت در حوزه تولید گفت: »در 
این  محصوالت  از  برخی  نیز  وزارت خانه  فهرست 
شده  تعیین  تولید  برای  اولویت  به عنوان  شرکت 
است. نخستین نکته ای که مطرح می شود این است 
که ما باید در تولیدات خود صرفه به مقیاس پیدا 
کنیم. یعنی ما نمی توانیم هر محصولی را به دلیل 
کسب نکردن تأییدیه های الزم، تولید کنیم. بنابراین 
باید با حمایت شرکت های بزرگ جهانی مجوزهای 
تولید را دریافت کنیم. تقریبًا همه این کارها انجام  

شده است.«
از شهرک های صنعتی مناسب  افزود: »دریکی  او 
تولید  برای  الزم  زیرساخت های  تهران  حومه  در 
است.  درحال توسعه  که  ایجادشده  محصوالت 
و  وزارت خانه  سوی  از  دریافت شده  مجوزهای  با 
تأمین کننده ها، تولید برخی از محصوالت پایه آغاز 
شده است. تولید محصوالت نیز با رویه تعیین شده 
برمبنای  تولید  یعنی  بهداشت  وزارت  سوی  از 
قطعات اصلی که به انتقال فناوری منجر می شود، 
صورت می گیرد. به همین منظور طی یک قرارداد 
با تأمین کننده های اصلی به انتقال فناوری تأکید 

داشته ایم اما واقعیت این است که باید به نقطه صرفه 
به مقیاس رسید.  برای این منظور یا باید قطب منطقه 
شویم یعنی بنگاه بین المللی را راضی کنیم که برای 
منطقه تولید کنیم یا باید آن قدر بخش زیادی از این 
فناوری را بومی سازی کنیم که فقط برای ایران تولید 
کنیم و صرفه مقیاس برای داخل هم داشته باشیم.«

هدفازتولیدایجاداشتغالوذخیرهمنابع
ارزیاست

سنجش  دستگاه  مدل  دو  تاکنون  شرکت  این 
آن  از  مدل  یک  که  است  کرده  تولید  را  فشارخون 
اکنون به بهره برداری رسیده است. هم چنین تولید 
دستگاه های سنجش سطح گلوکز خون ، چراغ های 
اتاق  آنتی باکتریال  پنل های  جراحی،  سیالکتیک 
عمل و برخی محصوالت دیگر نیز آغازشده است که 
در ماه های آینده به بهره برداری خواهد رسید. تولید 
این محصوالت به صورت انتقال فناوری بوده است. به 
گفته او هزینه تولید در ایران باالتر از هزینه تولید در 
شرق آسیا است. از این جهت تولید کار آسانی نیست 
زیرا باید با توجه به هزینه ها، بازار مناسب هم برای آن 
وجود داشته باشد: »هدف ما از تولید این محصوالت 
ایجاد  اشتغال و ذخیره منابع ارزی بود. اشتغال ایجاد 
شد اما ذخیره منابع ارزی به این صورت بود که به 
مواد اولیه اختصاص داده شد. درنتیجه ارز بیشتری 
هدر رفت زیرا تولید را به صرفه مقیاس نرسانده ایم و 
هزینه تولید به لحاظ  نیروی انسانی و انرژی باالتر 
نمی تواند  تولید  تنها  بنابراین  است.  آسیا  شرق  از 
ارزش افزوده برای کشور به همراه داشته باشد. همه 
اینها باید محاسبه  شود و بعد به تولید فکر کرد. بر 
اساس تصمیم گیری مدیریت کالن سالمت کشور 
شکل تجارت ما دیگر بازرگانی نخواهد بود بلکه ما 
فرض را براین گذاشته ایم تا هر بنگاهی که با ما برای 
همکاری صحبت می کند، حداقل در محصوالت پایه 
آن بنگاه برای انتقال فناوری صحبت کنیم تا بتوانیم 
این حوزه را گسترش بدهیم. اگر درست عمل کنیم 
زمان  در  درست،  هزینه  با  درست  محصول  یعنی 
درست و با قوانین و حمایت های صادراتی درست 
تولید شود، می توانیم با یک سری از بنگاه های بزرگ 
جهانی و با انتقال فناوری به برندهای داخلی، تبدیل 
به قطب منطقه شویم. اما در حال حاضر با شرایط 
فعلی این یک رویا است اما رویایی است که می تواند 
با تکیه بر منابع واقعی موجود و الزامات این صنعت، 

رنگ واقعیت به خود بگیرد.«                                                                             
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رییس کانون بانک ها :

بازار رو به گسترش سالمت ظرفیت جذب 
سرمایه خارجی را دارد
حوزه سالمت کشور ظرفیت باالیی برای جذب سرمایه گذاری دارد چرا که هم در حوزه دارو  هم در حوزه 

تجهیزات پزشکی و هم حوزه خدمات ظرفیت رو به گسترشی وجود دارد.

بانک ها،  کانون  رییس  و  پارسیان  بانک  مدیرعامل 
در بخش  مانع سرمایه گذاری  که  را  اصلی  مشکل 
اقتصادی  عام  مشکالت  همان  می شود  سالمت 
تمام  میان  که  مسایلی  »همان  می داند:  کشور 
بخش های اقتصادی وجود دارد مانند مسایل مربوط 

به مدیریت خطر سرمایه گذاری در ایران است.«
این  از  بخشی  است  معتقد  پرویزیان  کوروش 
توافق  و  برجام  جدید  مقررات  توسط  مشکالت 
انجام شده میان ایران و کشورهای 5+1 تا حدودی 
تعدیل شده است. اما حوزه سالمت زمان بیشتری 
نیاز دارد تا شرایط عادی شود و از نظر تامین مالی 
خارجی، این حوزه هم مشابه دیگر حوزه ها دیده 
شود: »ما هم ظرفیت های توسعه ای خیلی مناسبی 
در کشور داریم، هم امکان سرمایه گذاری در فراتر از 
مرزها را در این حوزه داریم. اگر بحث مدیریت خطر و 
مدیریت خطر سرمایه گذاری ها به درستی انجام شود 
قاعدتا یکی از نخستین بازارهای که می تواند سرمایه 

خارجی جذب کند بازار سالمت است.«
عضو نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می گوید: »در 
بخش سالمت هم ظرفیت انسانی وجود دارد و هم 
ظرفیت فنی و علمی وجود دارد و هم ظرفیت ارایه 
خدمت در داخل کشور و برای کشورهای اطراف و 

همسایه وجود دارد.« 
او می گوید: »من بعد از توافق برجام فکر می کردم 
3تا5 سال طول می کشد تا اوضاع در این حوزه عادی 
شود مشروط به این که دیگر متغیرهای محیطی با 
همین فرضیه ادامه پیدا کند. اما تغییر و تحوالتی که 
در دنیا اتفاق می افتد در شرایط مختلف ممکن است 
اوضاع را متفاوت کند. کاری که ما باید انجام دهیم 
این است که هم در فضای رسانه ای و هم در فضای 
سرمایه گذاری کشور، زمینه ها و ظرفیت های مثبت 
و درست را برای سرمایه گذاری تبیین کنیم. این در 
حالی است که گاهی پیش  آمده اطالعاتی از سوی 

برخی از خودی ها در داخل کشور داده  یا پیام های 
جذب  برای  مناسبی  پیام هایی  که  می شود  تبادل 
پیامدهای  می تواند  و  نیست  خارجی  سرمایه گذار 
نادرستی داشته باشد. مانند پیام هایی که خطر کشور 
ما را فراتر از آنچه که هست  نشان می دهد. متاسفانه به 
دلیل محدودیت هایی که اعمال شده و خصومت هایی 
که خارج از کشورها وجود داشته خطر سرمایه پذیری 
در کشور ما در برخی از حوزه ها از باالترین رده خطر 
نشان می دهد. در حالی که چنین چیزی به شکل 
واقعی وجود ندارد. برای نمونه در حوزه بازپرداخت 
وام ها و تسهیالت پرداختی از سوی طرف خارجی 
ما حتی در بدترین شرایط جنگ و تحریم هم تمام 
پرداختی ها و اقساط را داده ایم و هیچ مشکلی در این 
حوزه وجود نداشته است. یکی از شاخص های مربوط 
به افزایش خطر همین بازپرداخت نشدن تعهدات 
است ولی ما هیچ تعهد پرداخت نشده ای نداریم پس 
اصال دلیلی ندارد خطر ما را در باالترین اندازه، خطر 

کشورها رده بندی کنند.«
که  غلطی  عالیم  همین  براساس  است  معتقد  او 
برخی از داخل به ویژه در ارتباط با موضوعاتی مانند 
نبود شفافیت، پول شویی و مانند این ها می فرستند، 
تاکید  او  می شود.   انجام  رده بندی هایی  چنین 
می کند: »این ها موضوعاتی است که باید با دقت و 
شفافیت بیشتری به آن پرداخته شود. نباید اجازه 
داده شود فردی که اطالعات و تخصص کافی ندارد 
و در یک مسند و مرجعی قرار گرفته، اطالعات اشتباه 
را بدون جامع نگری و بدون دقت کافی و بدون داشتن 
اطالعات درست منتشر کند. برای نمونه گفته شده 
بود چند صد میلیون حساب بدون نام وجود دارد 
در حالی که چنین چیزی واقعیت ندارد.«  پرویزیان 
قانون سرمایه گذاری خارجی را قانون نسبتا خوبی 
می داند اما الزم می داند این قانون در حوزه عملیات 

و برخی حساب ها اصالحاتی داشته باشد.                                

گاهی پیش  آمده اطالعاتی از سوی 
برخی از خودی ها در داخل کشور 

داده  یا پیام های تبادل می شود 
که پیام هایی مناسبی برای جذب 

سرمایه گذار خارجی نیست و 
می تواند پیامدهای نادرستی داشته 
باشد. مانند پیام هایی که خطر کشور 

 ما را فراتر از آنچه که هست  
نشان می دهد
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حجت الله ذبیحی رییس سندیکای تولیدکنندگان و صادرکنندگان داروی دامپزشکی:

مشکل سرمایه گذاری در ایران پول نیست
ایران سال گذشته 30میلیون و 340 هزار دالر صادرات در بخش داروهای دامپزشکی داشته  است، هم چنین  در بخش داروهای گیاهی 8 میلیون 
دالر صادرات داشته  است که با قرارداد 2 میلیون دالری که در حال انعقاد با  شرکت های سوریه ای است این رقم به نزدیک 10 میلیون دالر خواهد 
رسید. هیات سوریه برای تولید داروی گیاهی انسانی و دامپزشکی با شرکت ابوریحان، دارو درمان سلفچگان، پارسمین دارو، پسوک و فارمازن 

قرارداد می بندد. 

صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان  سندیکای  رییس 
داروی دامپزشکی ضمن اعالم این مطلب از تالش 
برای رساندن رقم صادرات این داروها به 50 میلیون 

دالر خبر داد.
ابوریحان  شرکت های  ذبیحی  حجت الله  گفته  به 
که  است  شستا  مجموعه  شرکت های  از  یکی 
مجموعه  این  در  می کند،  تولید  انسانی  داروی 
شرکت  می کند،  تولید  واکسن  پسوک  شرکت 
و  انسانی گیاهی  داروی  تولیدکننده  فارمازن، 
داروی دامپزشکی ، شرکت دارودرمان سلفچگان 
دامپزشکی  و  انسانی  گیاهی  داروی  تولیدکننده 

داروهای  تولیدکننده  پارسمین دارو  شرکت  و 
توانسته اند  که  است  دامپزشکی  بخش  گیاهی 
مجوز صادرات به غزه و مصر را از طریق سنگاپور 
با  امیدواری می کند که  ابراز  او  بیاورند.  به دست 
آینده  سال  انجام شده  برنامه ریزی های  به  توجه 
سقف صادرات این داروها از 30 میلیون دالر سال 

گذشته، بگذرد و به 50 میلیون دالر برسد. 
در  دالر  میلیون   6 گذشته  سال  ذبیحی  گفته  به 
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان توسط مالزیایی ها 
و سنگاپوری ها در زمینه تولید داروهای زخم بستر 
و سوختگی و سه داروی هموروئید  شقاق و واژینال 

سرمایه گذاری شد. تمام این تولیدات گیاهی هستند.
صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان  سندیکای  رییس 
با  که  قراردادهایی  اساس  بر  دامپزشکی  داروی 
سنگاپور ها بسته شده است می گوید: »ما فناوری 
تولید این داروها را به تدریج به آن ها منتقل می کنیم 
و هر فرمول داروهای گیاهی را 3 میلیون دالر به آنها 
فروخته ایم در حالی  که پیش از این بر خالف این 
بود. یعنی پیش از این ما فناوری را می خریدیم ولی 
امسال فرمول 6 دارو را 18 میلیون دالر به کشورهای 
خارجی فروخته ایم و قرار است هر سه ماه فناوری 
تولید یک دارو را به آنها منتقل کنیم و مواد اولیه اش 
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را هم به مدت 10 سال تامین کنیم.«
به  اوستینا  سنگاپوری  شرکت  درصدی   50 سهم 
و  هنگ کنگ  و  ویتنام  مالزی،  اندونزی،  نیوزلند، 
کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا از جمله استرالیا 
و نیوزلند صادر می شود. و 50 درصد سهم شرکت 
ایرانی یعنی شرکت دارو درمان سلفچگان به عراق، 
افغانستان، ترکنمستان، روسیه و آذربایجان صادر 
می شود البته صدور این محصوالت به ترکیه نیز در 
مرحله رایزنی است. ذبیحی می گوید: » برای نمونه 
بر اساس این قراردادها داروی زخم پای دیابتی را 40 
دالر به سنگاپور می فروشیم که ارزآوری بسیار خوبی 

برای ما دارد.«
ذبیحی درباره مشکالت سرمایه گذاری خارجی در 
ایران می گوید: »زمانی که من وارد سنگاپور شدم 
ظرف یک روز مجوز تولید، مجوز کار، مجوز اقامت 
و کارت بانکیم را دریافت کردم. اما در ایران تنها 9 
ماه طول کشید تا یک وقت مالقالت از وزیر برای 
سرمایه گذاران سنگاپوری بگیرم. چه طور با چنین 
شرایطی انتظار داریم سرمایه گذار خارجی جذب 
بازار ما شود. سرمایه گذار خارجی محاسبه می کند 
که در نهایت 60 سال عمر مفید برای کار کردن دارد 
نمی تواند ده سال از این عمر را برای دریافت مجوز 
در کشور ما بگذراند آن هم در شرایطی که در کشور 
سرمایه گذار  عنوان  به  من  سنگاپور  مانند  دیگری 
و  توزیع  تولید،  مجوز  روز  ده  در  توانستم  خارجی 
اجازه ورود و اقامت برای خودم و تمام اعضای بخش 
تحقیق و توسعه شرکتم را بگیرم. این شرایط اصال 

باشیم اما مشکل ما این است که مسؤوالن نمی دانند 
آن هایی که برای سرمایه گذاری به ایران می آیند تافته 
جدابافته ای از وضعیت اقتصادی دنیا نیستند. آنها 
می روند تمام دنیا را می بینند و وقتی وارد این کشور 
می شوند برای گرفتن یک مجوز محیط زیست 40 تا 
50 روز از این اتاق و به آن اتاق  فرستاده  می شوند. 
برای گرفتن مجوز بازکردن حساب بانکی  95 روز در 
سازمان سرمایه گذاری منتظر پاسخ می مانند. در 
حالی که در کشوری مانند سنگاپور نیازی نیست 
برای انجام هر کدام از این کارها حتی از هتل بیرون 
بیایید. همه کارها را می توان به شکل اینترنتی انجام 
داد. برای خود من به قدری روند کارها ساده و سریع 
بود که احساس کردم شاید کسی دارد کالهبرداری 
می کند. اما به محض این که 100 هزار دالر را به 
حساب ریختم فردا صبحش اتاق بازرگانی سنگاپور 
به  بهره  بدون  و  و 350 هزار دالر سه ساله  زد  نامه 
حساب من واریز کرد. همین روندها است که مشوق 
حضور سرمایه گذارها در کشورهایی مانند امارات، 

ترکیه و سنگاپور می شود.«
او تاکید می کند: »ما حتی مشکل قانون و مقررات هم 
نداریم. مشکل اصلی ما برخی مسؤوالنی هستند که 
در راس امور قرار می گیرند و فکر می کنند وقت شان 
مال خودشان، رفقایشان و خانواده هایشان است. 
دست  باید  که  فهمیدند  مسؤوالن  این  وقت  هر 
کارآفرین و سرمایه گذاری که وارد کشور می شود را 
گرفت و از او حمایت کرد، آن وقت وضعیت کشور ما 

درست می شود.«                                             

قابل مقایسه نیست.«
صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان  سندیکای  رییس 
داروی دامپزشکی با تاکید بر این که مشکل ما اصال 
پول نیست بلکه همین روند طوالنی و دست و پاگیر 
قانونی و اداری است می گوید: » ایران بهترین  کشور 
دنیا است. در قلب دنیا قرار گرفته و کریدور شمال 
که  دارد  همسایه  کشور   16 است.  دنیا  جنوب  و 
هیچ کدام صنایع ندارند. پس ما می توانیم بهترین 

ما فناوری تولید این داروها را به تدریج 
به آن ها منتقل می کنیم و هر فرمول 

داروهای گیاهی را 3 میلیون دالر به آنها 
فروخته ایم در حالی  که پیش از این بر 

خالف این بود. یعنی پیش از این ما فناوری 
را می خریدیم ولی امسال فرمول 6 دارو 
را 18 میلیون دالر به کشورهای خارجی 
فروخته ایم و قرار است هر سه ماه فناوری 

تولید یک دارو را به آنها منتقل کنیم و مواد 
اولیه اش را هم به مدت 10 سال تامین کنیم



گزارش
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با وجود جغرافیای مرتاکم آملان، بهداشت و درمان این کشور هنوز هم یکی از قدرمتندترین نظام های سالمت جهان 
است. نظام بهداشت و درمان آملان از پنج ستون اصلی تشکیل شده است: بیمه سالمت که از سال 1883 پابرجاست؛ بیمه 
بازنشستگی که از سال 1891 اجرایی شده است؛ بیمه بیکاری که از سال 1927 وجود دارد؛ بیمه درمان بلند مدت )1995( 
و بیمه تصادفات )1885( نیز دو ستون دیگر این نظام هستند. این نظام با همکاری کارفرما و کارگر و پرداخت سهم دولتی 
تا به این مرحله رسیده است و توانسته عده بسیاری را زیر پوشش رایگان خود قرار دهد. بیش از 89 درصد مردم در آملان 
زیر پوشش بیمه سوسیال هستند و آن هایی که نیستند نیز امکان بیمه شدن را دارند ولی این انتخاب خود آنان است که زیر 
پوشش بیمه قرار نگرفته اند و هزینه های درمان خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم خود پرداخت کنند. در جهان منای این 
شامره، به بررسی شیوه تامین مالی نظام بیمه در ساختار بهداشت و درمان آملان پرداخته شده است.

نظام بهداشت و درمان آلمان همچنان در اوج است
تامین مالی نظام بهداشت و درمان آلمان؛
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در این مقاله تالش خواهیم داشت با معرفی دقیق تر 
نظام تامین مالی بهداشت و درمان آلمان، روش های 
به روزتر و کارآمدتری را فراهم کنیم. در عین حال، 
با بررسی چالش های این نظام، درک عمیق تری را 

فراهم خواهیم کرد.

عضویتدربیمهدرمانسوسیالوسهم
پرداختی

همانطور که در شماره پیشین نیز گفته شد، عضویت 
کارگران  تمام  برای  سوسیال،  سالمت  بیمه  در 
بخش های  و  دولتی  بخش  از  اعم  کارمندان،  و 
خصوصی و غیردولتی، دانش آموزان و دانشجویان 
و بر مبنای نوع استخدام شان اجباری است. تنها 
افراد  معافند،  اجباری  پوشش  این  از  که  افرادی 
خوداشتغال و کسانی که ساالنه درآمدی باالی 50 
هزار یورو کسب می کنند، هستند. در اصل، عضویت 
در بیمه سالمت سوسیال پیشتر به اشتغال در یک 
موضوع،  این  علی رغم  بود.  وابسته  خاص  حرفه 
صندوق های بیمه سالمت در پی جذب مشتریان 
بیشتر در راهی که نهایتا به منفعت عمومی منجر 
بیمه قراردادن  زیر پوشش  با  و  برداشتند  شد قدم 
افراد  برای  رایگان  درمان  امکان  بیشتر،  افراد 
بیشتری را فراهم کردند. به این ترتیب، کارمندان 
امکان انتخاب آزادانه تری را به دست آوردند و این 
دادوستد دو طرفه میان شرکت های بیمه و کارکنان 

از  یکی  تجهیز  به  نهایت  در  مختلف   بخش های 
بهترین نظام های تامین مالی بهداشت و درمان در 

دنیا بدل شد.
در آلمان سهم پرداختی بیمار در درآمد حاصل از 
شغل او لحاظ می شود و توسط کارکنان و کارفرمایان 
پرداخت می شود. آن دسته از کارکنانی که درآمد 
ماهانه شان از مبلغ مشخصی باالتر است، می توانند 
در  باقی ماندن  و  خصوصی  درمان  بیمه  تهیه  بین 
پوشش بیمه سالمت سوسیال انتخاب کنند. حق 
بیمه اعضای خانواده و وابستگان بیمه شده نیز از 

محل سهم بیمه کارکنان پرداخت می شود.
میزان واقعی حق بیمه توسط گروهی از متخصصان 
با  آن ها  می شود.  محاسبه  فدرال  مالیه  وزارت 
دستمزدها  عمومی،  اقتصادی  وضعیت  احتساب 
و میزان مالیات پرداختی به این اعداد دست پیدا 
و  نوع  ارایه می شود که  زیر نموداری  می کنند. در 
شیوه پوشش اقشار مختلف مردم در آن نمایش داده 

شده است.

سهمهربخشچگونهجمعآوریمیشود؟
صندوق بهداشت و درمان آلمان در ماه ژانویه سال 
2009 تاسیس شد. این ساختار شامل دو ستون 
و  درآمد  با  مرتبط  پرداخت  های  است؛  مرکزی 
پرداخت های دولتی. در مورد پرداخت های مرتبط با 
درآمد، دولت در سال 2011 مقرراتی برای پرداخت 

15/5 درصد از درآمد ناخالص ماهانه را وضع کرد. 
این رقم برای همه بیمه شدگان در نزد بیش از 148 
شرکت بیمه سالمت یکسان است. سهم کارکنان از 
این 15/5 درصد، 8/2 درصد و سهم کارفرما 7/3 
راست  سیاست های  برخی  اجرای  است.  درصد 
اقتصادی در سال 2011، سهم کارفرما را بر روی رقم 
7/3 درصد ثابت کرده است و از آن تاریخ به بعد، تنها 

سهم کارکنان بوده که با افزایش مواجه شده است.
به منظور ایجاد امکان مواجهه و واکنش به افرایش 
درمانی  بیمه  شرکت های  برای  درمان  هزینه های 
در آلمان، صندوق های وابسته به سالمت سوسیال 
درخواست  نیز  را  بیشتری  هزینه های  می توانند 
کنند که البته این هزینه ها از میزان درآمد مستقل 
هستند. هدف دولت از این موضوع، افزایش رقابت 
بر سر قیمت بین شرکت های بیمه بوده است. دولت 
هم چنین نظام جبران خسارت اجتماعی  را برای 
شرایطی که هزینه ها از دو درصد از درآمد ناخالص 
کرده  اجرایی  و  طراحی  شد،  بیشتر  بیمه شونده 
است. صندوق بهداشت و درمان این خسارت را از 

تامین مالی نظام بهداشت و درمان آلمان؛

نظام بهداشت و درمان آلمان 
همچنان در اوج است
همانطور که در شماره قبل گفته شد، با وجود جغرافیای متراکم آلمان، بهداشت و درمان این کشور هنوز 
هم یکی از قدرتمندترین نظام های سالمت جهان است. نظام بهداشت و درمان آلمان از پنج ستون 
اصلی تشکیل شده است: بیمه سالمت که از سال 1883 پابرجاست؛ بیمه بازنشستگی که از سال 
1891 اجرایی شده است؛ بیمه بیکاری که از سال 1927 وجود دارد؛ بیمه درمان بلند مدت )1995( 
و بیمه تصادفات )1885( نیز دو ستون دیگر این نظام هستند.. این نظام با همکاری کارفرما و کارگر و 
پرداخت سهم دولتی تا به این مرحله رسیده است و توانسته عده بسیاری را زیر پوشش رایگان خود قرار 
دهد. بیش از 89 درصد مردم در آلمان زیر پوشش بیمه سوسیال هستند و آن هایی که نیستند نیز امکان 
بیمه شدن را دارند ولی این انتخاب خود آنان است که زیر پوشش بیمه قرار نگرفته اند و هزینه های درمان 

خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم خود پرداخت کنند.
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نمودار  می کند.  پرداخت  دارایی ها  انباشت  محل 
زیر شیوه تخصیص منابع مالی در نظام بهداشت 
و درمان آلمان را ترسیم می کند. این نمودار برای 

ساده کردن اطالعات فراهم شده ارایه می شود.

تغییراتتازهدربیمهسالمتسوسیال
در سال 2010، صندوق های بیمه سالمت سوسیال 
این  مواجه شدند.  یورویی  میلیون  با کمبود 396 
نخستین بار از سال 2004 بود که این صندوق ها 
به سود نرسیدند. در سال 2009، برخالف 2010، 
یورو  میلیارد   1/4 معادل  سودی  رقم  صندوق ها 
افزایش  نشان دهنده  کمبود  این  کردند.  ثبت  را 
این  بود.  بیمه شوندگان  هزینه های  درصدی   2/9
 درحالی ست که رقم تخصیصی توسط صندوق ها

2 درصد افزایش یافته بود.
در سال های گذشته صندوق بهداشت و درمان با 
اختصاص مبلغ 172 میلیارد یورو به صندوق های 
بیمه سالمت سوسیال، در حالی که ساالنه مبلغی 
بالغ بر 175 میلیارد یورو از پرداخت های مربوط به 

اشتغال و کمک های فدرال دریافتی داشته است، 
توانسته ساالنه بیش از 3 میلیارد یورو مازاد داشته 
باشد. این پول برای سرمایه گذاری در دارایی های 
و  مازاد  این  البته،  است.  شده  هزینه  زیربنایی 
انباشت آن در سال های گذشته به برخی مطالبات 
و زمزمه های اجرایی در زمینه کاهش سهم پرداختی 
شرایط  در  که  است  انجامیده  کارکنان  و  کارگران 
منحصربه فرد  تقریبا  جهان،  در  کنونی  اقتصادی 

است.

اصالحاتدرنظامتامینمالی
اصالحات  در  موضوع  دو  گذشته  سال های  در 
نظام تامین مالی درمان آلمان در مرکز توجه قرار 
گرفته اند. هزینه سرانه یکی از این مفاهیم است که 
نظام تامین مالی بهداشت و درمان آلمان را از یک 
نظام وابسته به درآمد به یک نظام مستقل از درآمد 
تبدیل کرده است. برنامه طراحی شده بر این قرار 
است که حق بیمه های مبتنی بر درآمد را با یک سهم 
پرداختی که برای همه ثابت است، جایگزین کنند. 

پرداختی کارفرما ثابت است و معادل 7/3 درصد و 
به عنوان سهم جبران اجتماعی برای بیمه شوندگان 
در نظر گرفته می شود. این پرداختی از محل منابع 
می شود.  تامین  مالیات  پرداخت کنندگان  مالی 
بیمه نامه های جدید دربرگیرنده بیمه های سالمت 
خصوصی نیستند. عقالنیت پشت این موضوع از 
این قرار است که درآمد یک بار برای همیشه با نظام 
مالیات در ارتباط بوده، ساختار بیمه سالمت از آن 
مستقل شود و از محاسبات و دشواری های مربوط 

به آن معاف شود.
برخی رویکردهای انتقادی معتقدند که هزینه سرانه 
یک مفهوم اجتماعی غیرمنصفانه است و در طوالنی 
مدت موجب افزایش هزینه های درمان برای اقشار 

کم درآمد خواهد شد.
موضوع دیگری که به تازگی مورد توجه نظام بهداشت 
بهداشت  قرار گرفته است، مفهوم  آلمان  و درمان 
و درمان فراگیر است که شرط پایه آن در بر گرفتن 
همه اقشار جامعه، صرف نظر از میزان درآمد آن ها، 
زیر یک پوشش بیمه سالمت پایه است. بر خالف 
ساختار فعلی، در نظام مبتنی بر بهداشت و درمان 
فراگیر، هر نوعی از انواع درآمد، حتی درآمد ناشی از 
سرمایه گذاری، لحاظ خواهد شد. در همین حال، 
سقف مشخصی برای سهم مشارکت وجود دارد که 
از تغییر ناعادالنه به زیان یکی از طرف های دخیل 
جلوگیری می کند. این موضوع نیز بر مبنای اصل 
همکاری همه جانبه در زمینه بیمه سالمت سوسیال 

طراحی شده است.

الگوهایمصرفدربیمهسالمتسوسیال
آلمان

هزینه کرد کلی برای بهداشت و درمان در آلمان در 
است.  بوده  یورو  263،216 میلیون   ،2008 سال 
این رقم در آن زمان معادل 10/5 درصد از تولید 
بزرگی  بخش  می شد.  محسوب  داخلی  ناخالص 
هم چون  عملیاتی  هزینه های  صرف  پول  این  از 
خرید کاالها )73میلیارد یورو(، هزینه های پزشکی 
)71/5 میلیارد یورو(، هزینه های پرستاری و مراقبت 
)62 میلیارد یورو( شده است. بخش های کوچک تر 
)19/1میلیارد  بستری  هزینه های  به  مربوط 
)13/5میلیارد  مدیریتی  هزینه های  یورو(، 
بیماری  به  ابتال  از  پیشگیری  هزینه های  و  یورو(، 

)10/6میلیارد  یورو( هستند.
است  ممکن  بخش  این  در  که  عمده ای  پرسش 
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ذهن مخاطب را به خود مشغول کند، این است که 
چه کسی این هزینه ها را پرداخت می کند. پاسخ این 
پرسش پیشتر و در قالب های دیگری ارایه شده است. 
بیمه  صندوق های  را  هزینه ها  این  از  بزرگی  بخش 
سالمت سوسیال تامین می کنند. این رقم در سال 
است.  بوده  یورو  میلیارد   151/5 حدود  در   2008
افرادی که زیر پوشش بیمه نیستند نیز رقمی به اندازه 
35/3 میلیارد یورو پرداخت کرده اند. در این میان 
شرکت های بیمه سالمت خصوصی نیز 25 میلیارد 

یورو سهم داشته اند.
هزینه کرد درمان در سال 2010 به رقم 287 میلیارد 
یورو رسید که با افزایشی 8/9 میلیاردی یا به عبارت 
دیگر 3/2 درصدی نسبت به سال 2009 روبه رو بود. 
در  درمان  هزینه  سرانه   ،2010 سال  در  هم چنین 

آلمان 3500 یورو بوده  است.
بخش  هزینه کرد  اقتصادی،  کلی  شرایط  علت  به 
در  داخلی  ناخالص  تولید  از  آن  درصد  و  سالمت 
سال های 2009 و 2010 افزایش یافت. منابع کلی 
کارفرمایان،  از  درصد   4 شامل  هزینه  این  تامین 
سالمت  بیمه  درصد   58 عمومی،  منابع  درصد   5
سوسیال، 13 درصد بیمه سالمت خصوصی، 9 درصد 
سرمایه گذاران خصوصی،7 درصد بیمه مراقبت های 
نهایتا 2  و  افراد مسن 2 درصد  بیمه  طوالنی مدت، 
درصد بیمه اجباری تصادفات هستند. نمودارهای 

زیر شیوه این تخصیص را نشان می دهند:

پرداختبهارایهکنندگانخدمات
خدمات  ارایه کنندگان  به  پرداخت  نظام  آلمان  در 
درمانی، از اصل تامین هزینه دوگانه استفاده می کند. 
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بر اساس قرارداد تامین هزینه های نگهداری و اجرای 
بیمارستان  ها در آلمان، 91 درصد از بیمارستان ها 
توسط نظام دوگانه تامین هزینه می شوند. بدین معنا 
که هزینه های سرمایه ای از طریق دولت و به صورت 
پرداخت یارانه که آن نیز از محل مالیات ها تامین 
این  برخالف  می شوند.  داده  تخصیص  می شود، 
موضوع، بیشتر هزینه های اجرایی، هم چون هزینه 
مراقبت از بیمار و هزینه دستمزد کارکنان از طریق 
صندوق های سوسیال و بیمه های خصوصی تامین 

می شوند.
مشخص  به روزشده،  اطالعات  به  بنا  حال،  این  با 
شده  داده  تخصیص  یارانه های  که  است  شده 
بین  نیستند.  کافی  سرمایه ای  هزینه های  برای 
دولتی  یارانه  رقم   ،2006 تا   1991 سال های 
میلیون   2،722 رقم  به  3،641میلیون  مبلغ  از 
هزینه های  که  حالی ست  در  این  است.  رسیده 
مانده  باقی  ثابت  تقریبا  بیمارستان ها  سرمایه ای 
است و بیمارستان ها برای تامین این کسری به منابع 

مردمی تری روی آورده اند.
هزینه های  از  درصد   54،  2009 سال  در 
تامین  جایگزین  منابع  توسط  سرمایه ای 
از  ناشی  درآمد  راه  از  منابع  این  بیشتر  شدند. 
تامین  بیمه گران  از  دریافت  و  جراحی  عمل های 
میزان  کم شدن  به  یارانه  کمبود  این  شده اند. 
انجامیده  نیز  بیمارستانی  سرمایه گذاری های 
است و این بیمارستان ها را به کاهش هزینه های 
روزمره وادار کرده است. برخی منتقدان معتقدند 
که این موضوع بر کاهش کیفیت درمان در آلمان 

تاثیر بزرگی داشته است.

مدیریتصورتحساببستریبیمارستان
ساختار   ،2000 سال  در  شده  اجرایی  اصالحات 
جدیدی را در آلمان تأسیس کرد. در این اصالحات، 
و  بیماری  صندوق های  از  خودمدیریتی  شرکای 
انجمن بیمارستان نظم مناسب و جدیدی را توسعه 
داده و معرفی کرده اند. این روند به اجرای ساختار 
 )DRG(گروه های مربوط به تشخیص یا دی آر جی
که پیشتر در استرالیا امتحان خود را پس داده بود، 
منجر شد. البته، اجرای این ساختار در آلمان به این 
سادگی نبود و با روش های خالقانه سعی شد که 
نظام استرالیایی به طور گام به گام با نیازهای آلمان 
انرژی بسیاری  و  زمان  و هزینه،  به روزرسانی شود 
نظام  توجه  جالب  نکته  شد.  صرف  کار  این  در 
دی آر جی  )DRG( در این است که به صورت ساالنه 
به روزرسانی می شود و مؤسسه ای نیز مختص این  
کار تأسیس شده است. این مؤسسه دست اندر کار 
به  رو  این  از  و  است  آلمان   )DRG(دی جی آر نام 
جی -دی جی آر)G-DRG( معروف است. علی رغم 
تصویب و نهایی شدن تصمیم بر اصالح نظام درمان 
دی جی آر  اجرایی شدن   ،2000 سال  در  آلمان 
تاکنون  زمان  آن  از  و  کشید  طول   2004 سال  تا 
استفاده از آن برای تمامی بیمارستان های دارای 

توافق نامه خدمات اجباری است.
نظام دی جی آر مبتنی بر نظامی از کدهای مرتبط با 
تشخیص و روند درمان است. تمامی تشخیص های 
که  تشخیص هایی  شامل  بیماری،  به  مربوط 
هزینه بر هستند باید در یک نظام کدگذاری و به طور 
منحصربه فرد کدگذاری شوند. الزم است که پزشک 
در زمان بستری بیمار با تشخیصی اولیه که منجر 

زمان  مرور  به  و  کند  شروع  است  شده  بستری  به 
تشخیص های بعدی را ارایه دهد. همچنین شیوه  نامه 
و استاندارد مشخصی نیز برای این کدگذاری وجود 
دارد که نکات آن در دسترس ارایه کنندگان خدمات 
مؤسسه های  اعضای  تک تک  و  دارد  قرار  درمانی 
جریان  در  تفصیل  به  درمانی  خدمات  ارایه کننده 
به روزرسانی های آن قرار می گیرند. در این شیوه  نامه 
22 بخش وجود دارد و در آن 12000 کد تشخیصی 
اطالعات  مستندسازی  برای  آن  از  که  دارد  قرار 
پزشکی بیمار استفاده می شود. هم چنین در وزارت 
وجود  عنوان  با همین  اداره ای  نیز  آلمان  سالمت 
دارد که بر شیوه مستندسازی اطالعات پزشکی و 

نیازهای این بخش رسیدگی می کند.

مدیریتصورتحساببیمارانسرپایی
در  بیمارستان ها  بیشتر  دی جی آر،  برنظام  عالوه 
آلمان از یک ساختار مدیریت صورت حساب درمان 
با  موضوع  این  می کنند.  استفاده  نیز  سرپایی 
توجه به اهمیت روزافزون درمان سرپایی و افزایش 
تقاضا برای آن، بیشتر از پیش در مرکز توجه قرار 
با  الزاما  صورت حساب  نظام  این  در  است.  گرفته 
هزینه  و  است  ارتباط  در  استخدام شده  پزشکان 
درمان بر اساس پزشک معالج و تخصص او اعالم 
می شود. هم چنین برای درمان های سرپایی چون 
آمبوالنس و جراحی های سرپایی نیز، از سال 1993 
عمل های  انجام  به  مجاز  آلمان  در  بیمارستان ها 
سرپایی هستند و هزینه این خدمات نیز بر اساس 
بیمارستان های  انجمن  توافق  و  مشترک  تصمیم 
مالی  تامین  صندوق های  انجمن های  و  آلمان 

3/2درصد 
 هزینه کرد درمان در سال 2010 به رقم 

287 میلیارد یورو رسید که با افزایشی 8/9 
میلیاردی یا به عبارت دیگر 3/2 درصدی 

نسبت به سال 2009 روبه رو بود. هم چنین 
در سال 2010، سرانه هزینه درمان در 

آلمان 3500 یورو بوده  است
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بهداشت و درمان، اعالم می شود.
در آلمان نوع دیگری از درمان نیز وجود دارد که در 
به پزشک خصوصی  با مراجعه  بیمار مستقیما  آن 
در پی درمان بیماری خود بر می آید. این پزشکان 
در قرارداد با بیمه سالمت سوسیال هستند و نظام 
صورت حساب آن نیز شباهت بسیاری به نظام درمان 
سرپایی دارد. با این تفاوت که، پزشکان خصوصی 
صورت حساب  به  مربوط  اسناد  مستقیم  به طور 
محلی  سوسیال  سالمت  بیمه  انجمن  به  را  خود 
خدمات  برای  نظام  این  هم چنین  می فرستند. 
و  است  داده  قرار  را  مشخصی  قیمت  مختلف، 
شیوه نامه های آن در اختیار بیمار و پزشک قرار دارد. 
در این نظام تشخیص هیچ ربطی به هزینه درمانی 
ندارد و نظام صورت حساب فوق کامال از تشخیص 
مستقل است. این موضوع موجب ایجاد برابری بین 

بیماران با بیماری های مختلف می شود.
پزشکان  صورت حساب  نظام  اصلی  کارکرد 
خصوصی این است که از سطح کافی و مناسب ارایه 
خدمات سرپایی به بیمار اطمینان حاصل کنند. اما 
در عین حال از حقوق پزشک در مقابل بیمه گران 

سالمت سوسیال نیز دفاع کنند.

کیفیتخدماتچگونهتضمینمیشود؟
با توجه به این اصالحات، آلمان روزبه روز به نظام 
سالمت ملی انگلستان نزدیک تر می شود، یکی از 
مهم ترین چالش هایی که در مورد نظام های مشابه 
تضمین  برای  است.  خدمات  کیفیت  دارد،  وجود 
طراحی  را  پیچیده ای  سازوکار  آلمان  موضوع  این 
کرده است که در زیر به برخی از مهم ترین جوانب آن 

پرداخته می شود.
در آلمان کیفیت خدمات از طریق پاره ای از معیارها 
کیفیت  معیارها،  این  از  یکی  می شود.  تامین 
ساختاری است که با تمرکز بر این موضوع که نظام 
تمامی  برای  کلیدی  موضوعی  کیفیت،  مدیریت 
را  کیفیت  توانسته  است،  خدمات  ارایه کنندگان 
از  کند.  تضمین  ساختاری  مجرای  از  دست کم 
به  پزشکی  حوزه  در  دائمی  آموزش  طریق،  این 
از  به روزرسانی  و  تکنسین ها  پزشکان،  کارکنان، 
پزشکی،  فناوری های  با  آنان  آشناکردن  طریق 
دارویی و روندهای درمانی جدید اجباری و بخش 
جدایی ناپذیری از ارایه خدمات درمانی شده است. 
سال  در  کارایی  و  کیفیت  مؤسسه  منظور  این  به 
2004 در وزرات بهداشت و درمان آلمان تاسیس شد 
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تا در روند اعتباربخشی اختیاری به بیمارستان ها، 
عوامل مذکور را در نظر بگیرد. در این راستا، الزامات 
پیچیده  واقعا  روندهای  برخی  برای  کمی  بسیار 
این  برای شرکت در  تا مشوق کافی  معرفی شدند 

اعتباربخشی در بیمارستان ها ایجاد شود.
یکی دیگر از معیارهای کیفیت خدمات درمانی در 
آلمان، مربوط به کیفیت خروجی های کلی و بخشی 
است. این معیار از طریق نظام گزارش دهی اجباری 
برای بیش از 1800 بیمارستان فعال در آلمان عمل 
می کند. در این نظام، بیش از 150 شاخص برای 
که  شده اند  مشخص  بیماری   30 کیفیت  بررسی 
یک ششم کل بیماران در آلمان را در بر می گیرند. 
بازخوردهای  بر  متکی  بیمارستان ها  هم چنین 
شخصی نیز هستند. از سال 2007،  30 شاخص 
توسط گزارش دهی های عمومی ساالنه اجباری به 

این لیست اضافه شده است.

برایبهبودکاراییچهاقداماتیانجامشده
است؟

ایجاد  کیفیت  از  پس  معموال  که  دیگری  پرسش 
این  در  است.  کارآیی  مدیریت  شیوه  می شود، 
زمینه آلمان عالوه بر معیارهای باال، گروه دیگری 
به طور  که  است  کرده  تعریف  نیز  را  معیارها  از 
در  هستند.  کارایی  جست وجوی  در  مستقیم تری 
این زمینه همه داروها، چه داروهای عمومی و چه 
داروهای خاص دارای حق تولید، از سال 2004، 
باید با استعالم قیمت در اختیار بیمار قرار بگیرند، 
مگر این که داروساز بتواند ادعا کند یک مشخصه 
دارویی اضافه ای را به طور واضح به داروهای قبلی 
اضافه کرده است. هم چنین از سال 2008، مؤسسه 
کیفیت و کارایی بهداشت و درمان آلمان به صورت 
می کند  بررسی  را  داروها  کارآمدی  هزینه  ضمنی 

و به این وسیله فشار بیشتری را بر داروسازان برای 
می کند.  وارد  موثرتر  و  باکیفیت  داروهای  تهیه 
هم چنین در نظام دی آر جی  با توجه به این که برای 
بیمارستان  به  بیمه گر  درمان،  هزینه های  متوسط 
بر  زیادی  فشارهای  می کند،  پرداخت  وجه 

بیمارستان های با کیفیت پایین وجود دارد.

چگونههزینههاکنترلمیشوند؟
جمعیت آلمان همانند بیشتر کشورهای توسعه یافته در 
حال پیر شدن است. سیاست های جذب نیروی کار از 
طریق تشویق به مهاجرت نیز هر چند تا حدودی مشکل 
را برطرف کرده است، اما نتوانسته جایگزین تالش برای 
کاهش و کنترل هزینه های درمان شود. بنابراین آلمان 
نیز در پی کنترل هزینه های درمان است و در این راه 
تقریبا موفق عمل کرده است. در واقع در آلمان تالش 
هزینه ها  افزایش  به  کارایی  و  کیفیت  باالبردن  برای 
منجرنشده و برعکس، شیوه اجرای این تالش ها به 
کنترل بیشتر قیمت ها نیز انجامیده است. در آلمان 
آمبوالنس،  در  سیار  پزشک  چون  خدماتی  هزینه 
نسخه های جمعی برای هر پزشک بر مبنای منطقه 
محل خدمت او به دقت مورد بررسی قرار می گیرند. 

هم چنین نظام جامع  و اجباری صورت حساب بیماران 
بستری و خدمات درمانی سرپایی از بسیاری از شرایط 
کاهش  به  و  می کند  جلوگیری  پیش بینی  غیرقابل 

هزینه های بخش درمان کمک می کند.

سخنآخر
نظامی  دارای  اروپا،  سرزمین  تراکم ترین  با  آلمان 
جاذبه های  که  است  سریع  و  کیفیت  با  کارآمد، 
بسیاری را برای مطالعه بیشتر آن ایجاد می کند. این 
نظام با تمرکز بر اصولی چون درمان برای همه، ارایه 
حق انتخاب، بیمه درمانی مستقل از درآمد و سهم 
طرف های  تمامی  است  کرده  سعی  کارفرما  ثابت 
درگیر را راضی نگاه دارد. اما ناگفته نماند که این 
نظام چندجانبه موفق، از برخی جهات مورد انتقاد 
متخصصان حوزه سیاست گذاری بخش بهداشت و 
درمان است. بدون شک مطالعه انتقادات مربوط به 
این نظام و درک عمیق تر از نکات مثبت آن می تواند 
در شناخت و تعبیه نظام مناسب تر در مقیاس های 
مختلف موثر باشد. از این رو در شماره بعدی بر نقاط 
آلمان  و نقاط قوت نظام بهداشت و درمان  ضعف 

تمرکز خواهیم کرد.                                            
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بازآموزی  امتیاز  دارای  که  کنگره  این  برگزاری  در 
برای پزشکان و پیراپزشکان بود، انجمن بین المللی 

بیومکانیک پا و مچ پا )I-FAB( همکاری داشت.
صالحیت ها و آموزش های الزم برای ارایه دهندگان 
خدمات ارتوز و پروتز و ساماندهی و سیاستگذاری 
این  برگزاری  محورهای  مهم ترین  از  خدمات،  این 

همایش بود.
دکتر معصومه نخعی، دبیر اجرایی این کنگره، با اشاره 
به این که 190 مقاله به دبیرخانه کنگره فرستاده شده 
بود، گفت: »از این تعداد 140 مقاله پذیرفته شد که 
90مقاله برای ارایه سخنرانی مناسب بود، اما به سبب 
کمبود وقت و اضافه شدن سخنرانی میهمانان ویژه در 
این کنگره، حدود 40 مقاله به غیر از مقاالت پوستری 

برای ارایه سخنرانی در نظر گرفته شد.«
او تعداد شرکت کنندگان کنگره را حدود 400 نفر 
اعالم کرد و افزود: »شش میهمان خارجی دعوت 

شده داشتیم و هم چنین در بخش نمایشگاه جانبی 
نیز چهار غرفه به شرکت های خارجی از ترکیه، لبنان 

و آلمان اختصاص یافت.«
کنگره  علمی  دبیر  فرقانی،  سعید  دکتر  هم چنین 
نیز گفت: »بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی 
حدود 10 تا 15 درصد افراد جهان نیازمند خدمات 
ارتوز و پروتز هستند که پیش بینی می شود در سال 
به  جهان  جمعیت  افزایش  به  توجه  با  2050حدود 
باالی 9 میلیارد نفر، حدود 2 میلیارد نفر به این خدمات 

و وسایل کمک پزشکی مربوطه نیاز داشته باشند.«
این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 
افزود: »با توجه به بررسی های انجام شده از هر 20نفر 
در سال 2050 تنها یک نفر به خدمات ارتوز، پروتز 
و  داشت،  خواهند  دسترسی  آن  کمکی  وسایل  و 
به همین خاطر دولت موظف به تامین حدود 50 مورد از 

خدمات کمکی مرتبط با ارتوز و پروتز شده است.«

ارتــوزهــای و ارتــوز قطعــات مجموعــه
پیشساختهکارینو

از  کارینو(  فنی  ارتوپدی  )کلینیک  کارینو   شرکت 
شرکت هایی است که ارتوز های پیش ساخته یا آماده 
تحویل برای بیماران فراهم می کند. این شرکت بیش 

از 15 سال پیشینه فعالیت مستمر دارد.
فریم  کارینو،   کارمندان شرکت  از  قربان پور  نرگس 
فریم   ،)AFO( َای اف او  ساخته  پیش  داینامیک 
دی  َای ا ف او )DAFO(، کوالر های فیالدلفیا و ساده، 
محصوالت مچ دست اسپایدر)Spider( و داینامیک، 
هالوکس والگوس اسپلینت که برای تصحیح انحراف 
می گیرد،  قرار  استفاده  مورد  پا  شست  انگشت 
زانوبندهای  برای  محوره  دو  کمکی  مفصل های 
زانو بندهای  برای  چهارمحوره  مفصل های  و  بلند 
کوتاه، مفصل دنیس براون متحرک برای کودکانی 
که مشکل انحراف پا دارند، قالب و پرچ و فریم های 

حدود 2 میلیارد نفر 
نیازمند وسایل ارتوز و پروتز در سال 2050

در اولین کنگره بین المللی ارتوز و پروتز ایران مطرح شد

اولین کنگره بین المللی و دوازدهمین کنگره سراسری ارتوز و پروتز ایران با محوریت اعتالی اخالق حرفه ای و با سخنرانی استادان برجسته 
این حوزه، در مرکز همایش های بین المللی رازی تهران برگزار شد.

کنگره

صادق دوپیکر
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ا ل  ا س ُا )Lso( و تی ا  ل  ا س او )Tlso ( که محصوالت 
مرتبط با ستون فقرات هستند را مهم ترین مجوعه 
کلینیک  پیش ساخته  ارتوزهای  و  ارتوز  قطعات 

ارتوپدی فنی کارینو معرفی کرد.

کاشتموبررویانواعپروتزهایزیباییدر
مرکزارتوپدیفنیصدر

بود  شرکت هایی  دیگر  از  صدر  فنی  ارتوپدی  مرکز 
که در بخش نمایشگاهی این کنگره حضور داشت. 
این مرکز حدود ده سال است که در زمینه پروتزهای 
زیبایی کاسمتیک )COSMETIC ( در حال فعالیت 
است ولی پیشینه فعالیتش در رشته ارتوپدی فنی به 

بیش از سی سال می رسد.
پروتزهای  و  ارتوز  انواع  صدر  فنی  ارتوپدی  مرکز 
و  سینه  بینی،  فوقانی)گوش،  تحتانی،  اندام های 

محافظ بینی و چانه و...( را تهیه می کند.
حسن زاده صدری از کارشناسان این مرکز، کاشت مو 
بر روی انواع پروتزهای زیبایی را از دیگر توانایی های 
»صدر،  گفت:  و  دانست  صدر  فنی  ارتوپدی  مرکز 
و  اندازه  رنگ،  با  مشابه  پروتزی  ساخت  توانایی 

پوزیشن)Position( دست آسیب دیده را نیز دارد.«
او پروتزهای فانکشال با ظاهر کاسمتیک و پروتزهای 
از  را  انگشتان  حالت  تغییر  خاصیت  با  کاسمتیک 

پروتزهای در دست ساخت این مرکز اعالم کرد.

تــولیــدانــواعفومارتوپدیدرشــرکت
فومنفوم

شرکت فومن فوم کار خود را از سال 1390 آغاز کرد 
و انواع فوم ارتوپدی در ابعاد و ضخامت های مختلف 
و رنگ های متنوع تولید می کند. احمد صابر، مدیر 
در  فومن فوم  تولیدی  »فوم های  این شرکت گفت: 
زمینه ساخت سی ا ن سی، کفی و انواع زانو بند مورد 
نوار  سگگ،  پرچ،  انواع  می گیرد.«  قرار  استفاده 
ابریشمی، چسب های ولکرو و فوم های پالسوزات و 

پروتزی دیگر محصوالت این شرکت است.

و ارتوز مفاصل، انواع تولید و توانارتو
پروتز

بخش  در  نیز  توان ارتو  فنی  و  تولیدی  شرکت 
ایران  پروتز  و  ارتوز  بین المللی  کنگره  نمایشگاهی 
حضوری فعال داشت. این شرکت انواع مفاصل، ارتوز 

و پروتز را تولید می کند.
میالد میرزایی، مدیر عامل شرکت توان ارتو گفت: 

»از سال 1360 فعالیت خود را آغاز کردیم و تمامی 
با  را  بدن  میانی  و  تحتانی  فوقانی،  قسمت های 
جنس های مرغوب آلومینیوم، استیل و پالستیک 

تولید می کنیم.«
قابلیت  این  ما  محصوالت  »برخی  گفت:  میرزایی 
را دارد که در یک بازه زمانی خاص حرکات بیمار را 
محدود کند و آن را تا بهبودی کامل در یک حالت یا 

زاویه خاصی قرار  دهد.«
 ،)Hip Joint(ران قسمت  با  مرتبط  مفاصل 
محدودکردن  و  قد  کوتاهی  با  مرتبط  رکاب های 
سوئیچ الیت ها  یا  دراب الیت ها  پا،  جانبی  حرکات 
دست  از  را  خود  زانوی  که  آسیب دیدگانی  برای 
دادند، ولی فیزیک زانو بدون قابلیت ایستایی هنوز 
 Denis Browne(حفظ شده است و دنیس براون
Orthosis( برای بیمارانی که انحراف مچ پا دارند، 

نیز از محصوالت شرکت توان ارتو است.

تولیدپنجهمکانیکیدرشرکتفیدارلیان
آروند

از سال  را  فعالیت خود  آروند که  فیدارلیان  شرکت 
پا  و  دست  پروتزهای  تولید  در  کرده،  آغاز   1394
را  خود  تمرکز  ابتدا  در  شرکت  این  دارد.  فعالیت 
روی تولید پروتز زیر و باالی زانو گذاشت و بعد از آن 
تولید پروتز دست را آغاز کرد که موفق به تولید پنجه 

مکانیکی شد.
تولید  آروند،  فیدارلیان  تولید  مدیر  حیاتیان،  رضا 
کاالی با کیفیت مطلوب ایرانی را هدف اصلی این 
شرکت معرفی کرد و با اشاره به استفاده از بهترین 
برای  ساخت  فرآیند  مهندسی کردن  و  بازار  مواد 
کاهش هزینه ها گفت: »شرکت ما این مزیت را دارد 
ارایه  فروش  از  برای قطعات خود خدمات پس  که 
می دهد.« وی خدمات پس از فروش را به ویژه برای 
مجموعه های چندقطعه ای را مهم و حیاتی توصیف 
کرد و افزود: »در این مجموعه ها با آسیب دیدن یکی 
از قطعات مصرفی، تمامی مجموعه معیوب می شود 
و بار مالی سنگینی را بر مصرف کننده وارد می کند 
که ما با ارایه خدمات پس ازفروش، سعی داریم این 

هزینه را به حداقل کاهش دهیم.«
بلند،  و  کوتاه  مدوالر  لوله  آروند،  فیدارلیان  شرکت 
دست  و   )SACH( پنجه ساچ  و  گلویی  آداپتور 
مکانیکی را به عنوان بخشی از محصوالت خود در 
این نمایشگاه در معرض دید متخصصان و فعاالن 

این حوزه قرار داد.

کنگره
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در بیماران برای )Socket( ساختسوکت
شرکتکیشطبآریا

شرکت کیش طب آریا نیز در بخش جانبی کنگره ارتوز 
و پروتز ایران، طیف گسترده ای از محصوالت خود را 

به نمایش گذاشت.
بهنام حاجی آقایی، مدیر این شرکت گفت: »ارتوز و 
پروتز برای افراد معلول مورد استفاده قرار می گیرد. 
ارتوز برای افرادی است که اندام را دارند ولی به یک 
وسیله کمکی نیاز دارند و پروتز برای افرادی است 
که قطع عضو هستند یا یکی از اندام های آنها قطع 

شده است.«
با  مصنوعی  پنجه های  انواع  زانو،  مفاصل  او 
برای  کفی ها  مختلف،  فنی  طبقات  و  درجه بندی 
افرادی که پای صاف دارند و یا در ناحیه زانو مشکل 
دارند، دنیس براون برای انحرافات اندامی کودکان را 
به عنوان دیگر محصوالت کیش طب آریا معرفی کرد.

حاجی آقایی ساخت سوکت و تنظیم و نصب قطعات 
بر روی بیماران در بخش کلینیکال شرکت را از دیگر 

فعالیت های کیش طب آریا دانست.

به یزدفوم شرکت محصوالت صادرات
کشورهایحاشیهخلیجفارسوروسیه

الستیک  و  فوم  تولید  زمینه  در  یزد فوم  شرکت 
مخصوص محصوالت ارتوز و پروتز مورد استفاده در 

ارتوپدی فنی و توانبخشی فعالیت دارد.
 90« گفت:  شرکت  این  مدیرعامل  یزدی،  علیرضا 
درصد محصوالت ما به صورت داخلی تولید می شود 
و نمونه های محصوالت تولیدی به کشورهای حاشیه 

خلیج فارس و روسیه صادرات می شود.«
که  فوم تی  و  فوم رول  سوکت،  سافت  او،  گفته  به 
یکی از پراستفاده ترین محصوالت ارتوپدی و ارتوز 
و  دارد  بازگشت  قابل  و  ارتجاعی  حالت  که  است 

در  و  است  حساسیت  ضد  که  هارژنیک  فوم های 
ساخت گردن بند فیالدلفیا کاربرد دارد از مهم ترین 
مشکالت  از  گالیه  با  او  است.  یزدفوم  محصوالت 
»فشارهای مختلف  در کشور گفت:  تولید  فراروی 
درکشور  را  تولید  شرایط  مجموعه  داخلی  عوامل 

سخت می کند.«

)Ottobock(محصوالتشرکتاتوبوکآلمان
درایران

شرکت رهامدآریا نماینده انحصاری شرکت اتوبوک 
آلمان در ایران است. این شرکت آلمانی بیش از یک 
قرن پیشینه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی دارد و 
پیشرو فناوری های جدید در زمینه ساخت اندام های 

مصنوعی و وسایل کمک پزشکی است.
به گفته خانم حسن زاده، مسؤول فنی رهامد آریا، 
ایران  با  است  قرن  نیم  به  نزدیک  اتوبوک  شرکت 
کارگاه های  برگزاری  بر  عالوه  و  دارد  همکاری 
و  کارگاه ها  کشور،  دانشگاه های  در  تخصصی 
بار  اولین  برای  احمر  هالل  پروتز  و  ارتوز  کلینیک 

توسط شرکت اوتوبوک طراحی و تاسیس شد.
زانو  هوشمند  مفاصل  مثل  مصنوعی  اندام های 
)فناوری گنیوم(، جدیدترین نسخه دست هوشمند، 
 ،)c-brace دستگاه میکالنژ، دستگاه سی بریس) 
مواد  و  فناوری  با  که  پزشکی  و وسایل کمک  ارتوز 
جدید طراحی شدند، برخی از محصوالت ارایه شده 

در غرفه رهامدآریا بودند.

امکانداشتــنفعالیتهـــایورزشـــیبا
استفادهازپنجههایکربنی

تولیدکننده  سپاهان  کامپوزیت گستر  شرکت 
الیاف  کامپوزیت  جنس  از  کربنی  پنجه های 
با  که  افرادی  برای  پنجه ها  این  است.  کربن 

حاضران در نمایشگاه

در بخش نمایشگاه کنگره ارتوز و پروتز ایران، شرکت های بهگام، ارتوپتیک بدنساز، پایا فناوران فردوسی، 
ارتو،  توان  پرنیان پویش،  سپید تن  تعاونی  مبین،  تجهیزات گستر  فارس،  امداد درمان  پیشروان  پد کد، 
توانمد سازان بهمن، حرکت سازان، دانش بنیان آرامیکو، رهامد آریا)Ottobock(، رودین پارس، سایبرطب، 
کارینو،  آروند،  فیدارلیان  ، فومن فوم صابر،  پاچیران  فوم  ساینارها، صدر، صدرآفن گستر، طب فنی، 
کامپوزیت گستر سپاهان، کفش طبی متین، کیا طب، کیش طب آریا، کفش آریا )تن طب( ، مهر آریا، ناتل، 
 ،)Harika( هاریکا ،)Advance(هما  ویژن، نویدی، الیاد و یزد فوم و هم چنین چهار شرکت خارجی ادونس
پروتد)Proted( و واگنر پلیمر تکنیک جی ا م بی ا چ )Wagner Polymertechnik GmbH( حضور داشتند.

کنگره
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استفاده  مورد  هستند  مواجه  پا  قطع  مشکل 
می گیرد. قرار 

این  هیأت مدیره  رییس  اصفهانی  نصر  محمد 
گفت:  کربنی،  پنجه های  مزیت  درباره  شرکت 
می کند  طبیعی تر  را  رفتن  راه  کربنی  »پنجه های 
دویدن  و  ورزشی  فعالیت های  داشتن  امکان  و 
فراهم  استفاده کنندگان  برای  را  باال  سرعت  با 
می سازد و به خاطر وزن کم و انعطاف پذیری زیاد، 
آسیب کمتری نیز به دیگر اعضا بدن این افراد وارد 

می شود.«
نصر اصفهانی یکی از بزرگترین مزیت های پنجه های 
کربنی را راه رفتن راحت بدون کفش با آن ها دانست 
کفش  با  استفاده  برای  پروتز ها  »بیشتر  افزود:  و 
طراحی شده اند و بدون استفاده از کفش شیوه راه 
رفتن استفاده کنندگان به صورت محسوسی تغییر 

می کند.«

معرفیدستبیبایانیک
سال  در  که  بدن ساز  ارتوپدیک  بین المللی  شرکت 
1363 تاسیس شد، به عنوان نخستین تولیدکننده 
دست مایوالکتریک و پای پنوماتیک در کشور فعالیت 

خود را آغاز کرد.
و  شهید  بنیاد  با  سال   18 به مدت  شرکت  این 
ایثارگران کشور قرارداشت و برای جانبازان، دست 
مایوالکتریک و زیبایی، دست مکانیکی و پای زیر و 

باالی زانو تولید می کرد.
ارتوپدیک بدن ساز هم اکنون نماینده رسمی شرکت 
بلچ فورد انگلستان است که قطعات پای زیر و باالی 
زانو را با یک فناوری پیشرفته تولید می کند. بلچ فورد 
به تازگی اختراع جدید خود را با نام پای »لیکز ا ل    آی 
است،  اتوبوک  سیلک  پای  مشابه  که  ا ن ایکس« 

معرفی کرد.
بین المللی  شرکت  مدیرعامل  مرتضوی  مانی 
به تازگی  ما  »شرکت  گفت:  بدن ساز  ارتوپدیک 
انگلستان  استیپر  شرکت  رسمی  نمایندگی 
)STEEPER( را نیز دریافت کرده است. این شرکت 
سازنده دست مایوالکتریک و قطعات مرتبط با این 

دست است.«
مرتضوی در پایان گفت: »استیپر هم چنین دستی 
اختراع   )bebionic  ( بی بایانیک  تجاری  نام  با  را 
 کرده است که در این نمایشگاه دست بی بایانیک و 
قطعات پای لیکز را به همکاران و متخصصان این 

حوزه معرفی می کنیم.«                                              

توجه به بیماری های
 گوش و حلق و بینی کودکان

پانزدهمین کنگره بین المللی گوش وحلق و بینی و جراحی سر و گردن ایران

پانزدهمین کنگره بین المللی گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن ایران از 18تا 21 آبان ماه به مدت 
چهار روز در مرکز همایش های برج میالد تهران برگزار شد. دکتر علیرضا جعفری؛ عضو هیات مدیره 
انجمن گوش و حلق و بینی و دبیر پانزدهمین کنگره بین المللی گوش و حلق و بینی و  جراحی سر و گردن 
ایران با اشاره به شرکت دستیاران رشته گوش و حلق و  بینی و دانشجویان پزشکی به صورت رایگان در 
این کنگره، گفت: »نزدیک به 1000نفر در این کنگره حضور داشتند و 131 مقاله علمی به دبیرخانه 
آن فرستاده شد که حدود 75مقاله به عنوان سخنرانی پذیرفته شد و حدود 50مقاله در قالب پوستر 

ارایه شد. «

کردند  کنگره شرکت  این  در  میهمان خارجی   13
که سخنرانی چهار نفر از بهترین متخصصان ایرانی  
گوش و حلق و بینی مقیم آمریکا از جمله برنامه های 
کنگره بود: »در این همایش مجرب ترین همکاران 
گوش وحلق و بینی ایران و دنیا سخنرانی های علمی 

در حوزه های مختلف ارایه کردند. «
بین المللی  کنگره  پانزدهمین  دبیر  گفته  به 

ایران  سر و گردن  جراحی  و  گوش وحلق و بینی 
رشته های  شده،  برگزار  کنگره  کلی  محورهای 
تخصصی و فوق تخصصی گوش و حلق و بینی بود 
که چهار نفر از پزشکان دیگر غیر ایرانی از کشورهای 
اروپایی و آمریکا دعوت شدند و در این کنگره به ارایه 

سخنرانی تخصصی پرداختند.
جعفری از جمله محورهای سخنرانی را بیماری های 
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بینی،  بیماری های  سر  و گردن،  تومورهای  گوش، 
جراحی  صورت،  و  بینی  پالستیک  جراحی 
و  حنجره  بیماری های  بینی،  آندوسکوپیک 
عنوان  کودکان  در  گوش و حلق و بینی  بیماری های 
در  گوش و حلق و بینی  »بیماری های  افزود:  و  کرد 
کودکان برای نخستین بار به صورت کنگره برگزار شد 

و سالن مجزا داشت. «
هم زمان  به صورت  و  کنگره  این  کنار  در  هم چنین 
برخی  که  بود  دایر  پزشکی  تجهیزات  نمایشگاه 
تولیدکنندگان ایرانی و هم چنین نمایندگی برندهای 
خارجی، آخرین دستاوردهای تجهیزات پزشکی در 
حوزه گوش و حلق و بینی را به همکاران خود معرفی 

کردند.

دستگاههایکاشتحلزونشرکتآلتونشنوا
شرکت آلتون شنوا یکی از شرکت های ایرانی در حوزه 
شنوایی است که در این نمایشگاه نیز حضور فعال 

داشت.
درخشان؛ ادیولوژیست این شرکت، گفت: »حوزه 
هدف  ادیولوژی)audiology(جامعه  و  سمعک 
معرفی  هدف  با  بیشتر  و  است  آلتون شنوا  شرکت 
دستگاه های کاشت حلزون در این نمایشگاه شرکت 

کردیم.«
او با اشاره به این موضوع که آلتون شنوا نمایندگی 
محصوالت 12 شرکت معتبر دنیا در حوزه دستگاه 
دو  »نمایندگی  گفت:  دارد،  را  ارزیابی شنوایی 
محصول مطرح سمعک از سوییس و آلمان را داریم 
و در زمینه باتری های سمعک و کاشت حلزون نیز در 

حال فعالیت مستمر هستیم. «

حرکتهولدینگخسرومدیساطببهسمت
تولیدداخلیمحصوالتوارداتی

مجموعه  از  درمان  مدیسا طب  شرکت  هم چنین 
بخش  نمایشگاه  در  مدیسا طب  خسرو  هولدینگ 

با  مرتبط  پزشکی  تجهیزات  کنگره،  این  جانبی 
گوش، حلق و بینی را در معرض دید پزشکان و فعاالن 

این حوزه قرار داد.
شرکت  فروش  بخش  مدیر  عباسی،  علی  مهندس 
شرکت های  وجود  به  اشاره  با  درمان  مدیسا طب 
افزود:  مدیسا   طب،  در هولدینگ خسرو  متفاوتی 
»شرکت مدیسا طب درمان که نمایندگی شرکت های 
هاین و دکتر ماخ آلمان را دارد و هم چنین نماینده 
شرکت پی ام سی آلمان است در زمینه ابزار و تجهیزات 
جراحی چشم فعالیت می کند و یکی از شرکت های 

پیشرو در این هولدینگ پزشکی بزرگ است. «
زیرمجموعه  به وجود 14 شرکت  ادامه  در  عباسی 
»مجموعه  گفت:  و  کرد  اشاره  هولدینگ  این  در 
شرکت های این هولدینگ در زمینه های تشخیص، 
درمان، سالمت آب، دیابت و جراحی  های مختلف 
فعالیت می کنند که هر شرکتی به تناسب زمینه های 
نیز  را  خود  به  مختص  برندهای  درمانی،  مختلف 

دارد.«
مدیر بخش فروش شرکت مدیساطب درمان، سمت 
و سوی مجموعه خسرو  مدیسا طب را تولید داخلی 
سال  » از  افزود:  و  دانست  خود  وارداتی  تجهیزات 
است  شده  انجام  اقداماتی  زمینه  این  در   1391
تولید  به  حاضر  حال  در  نیز  محصوالت  برخی  که 
آرانددی  به صورت  مابقی  و  می رسند  صد درصد 

)R&D( در حال تحقیق و پژوهش هستند. «
عباسی با معرفی شرکت مدیساطب درمان به عنوان 
تجهیزات  زمینه  در  آلمان  هاین  رسمی  نمایندگی 
این  وارداتی  » تجهیزات  گفت:  درمان  تشخیصی 
شرکت از ملزوات ابتدایی و اولیه پزشکان محسوب 
می شود و بهترین برند دنیا در این زمینه است که 

بالغ بر سی سال پیشینه فعالیت در ایران را دارد. «
و  لوپ  متفاوت،  اتوسکوپ های  انواع  شرکت  این 
تجهیزات  زمینه  در   )CPM(سی پی ام دستگاه 
پزشکی در حوزه گوش و حلق و بینی در این نمایشگاه 

حاضران در نمایشگاه

آرمان تندرست،  مارستان،  آرتیمان،  نوآوری پزشکی  ایرانیان،  بافت  فرآورده  طب کاران،  شرکت های 
دنیای  آلتون شنوا،  درمان،  سهندطب  درمان،  مدیسا   رایا    ، درمان  مدیسا طب  صدرا،  صحت گستر 
بهداشتی، عرشیاگستر درمان، پارس طب دانا، کوشاطب تجارت نوید، درساطب درمان، پرشیا پریساطب، 
راهیان طب صبا، درمان یاب سالمت پویا، روشن تجارت سبالن، ایران بهداشت، ایکس ری ایران و گروه 

دارویی داریان سالمت، شرکت های حاضر در این نمایشگاه بودند.
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 ) HEADLIGHT(هدالیت های« بود:  کرده  ارایه 
شرکت ماین آلمان با منبع نور سرد با انواع نور هالوژن 
و زنون و هدالیت های همراه لوپ هایی از 2.5 برابر 
تا 6 برابر در این نمایشگاه در معرض دید متخصصان 

قرار گرفت. «
به  که  هدالیت هایی  معرفی  با  هم چنین  عباسی 
باتری قابل حمل مجهز هستند و به صورت بی سیم 
کار می کنند، گفت: »این هدالیت ها نوری بالغ بر 
500000 لوکس دارند که  باطری آنها تا 17 ساعت 
بدون شارژ کار می کند و بسته به نوع دستگاه از 4 

میلیون تومان تا 12 میلیون تومان قیمت دارند. «

مجموعه از درمانیابسالمتپویا شرکت
هولدینگدرمانیاب

یکی دیگر از شرکت های بخش جانبی این کنگره، 
شرکت درمان یاب سالمت پویا از مجموعه هولدینگ 

درمان یاب است که شامل هشت شرکت است.
شریفی، مدیر فروش بخش ابزار جراحی این شرکت 
به  نمایشگاه  این  حاشیه  در  پزشکی،  تجهیزات 
صنعت درمان، گفت: »شرکت درمان یاب سالمت پویا 
در زمینه ابزار جراحی، تست قندخون و دستگاه های 
که با خون سروکار دارند؛ مانند کیسه های خون و 
نماینده  و  پاالیش خون فعالیت دارد  دستگاه های 
که  است  انحصاری  به صورت  آلمانی  شرکت  چند 
در این کنگره نیز با بخش ابزار جراحی شرکت کرده 
است. « او گفت: »شرکت ما ابزارهایی که جراحان 
گوش  و حلق  و  بینی مورد استفاده قرار می دهند و 

مصرفی ها را مورد پوشش قرار می دهد.«
شریفی با اشاره به فعالیت شرکت اشپیگل آلمان در 
)ENT( گفت:  تجهیزات گوش و حلق و بینی  زمینه 
»چون اشپیگل سابقه فعالیت زیادی در ایران ندارد، 
تا 30درصد قیمت ها را از رقبای هم تراز خود در کشور 
پایین تر آورده است . این در حالی است که قیمت های 
این شرکت در آلمان ده درصد نسبت به دیگر رقیبان 

باالتر است.«

زمینه در درمان عرشیاگستر فعالیت
تجهیزاتکاشتحلزون

شرکت عرشیاگستر درمان در زمینه کاشت حلزون و 
پردازشگرهای کاشت حلزون برای ناشنوایان فعالیت 
می کند.علیرضا بزم آرا، ناظر فنی عرشیاگستر درمان 
گفت: »این شرکت در زمینه تجهیزات کاشت حلزون 
 Adnanced( بیونیکس  ادونسد  شرکت  نمایندگی 

گرفتن  با  به تازگی  و  دارد  را  آمریکایی   )Bionics
 First( فرست مدیکال  ژاپنی  شرکت  نمایندگی 
Medical( به حوزه گوش، حلق و بینی هم وارد شده 

 است. «
او در باره محصوالت شرکت عرشیا گستر درمان، به 
محصوالتی که در جهت حفظ و نگهداری بهتر دستگاه 
کاشت حلزون استفاده می شود، اشاره کرد و گفت: 
»از جمله این محصوالت، دستگاه خشک کن مربوط 
است.   ) Ear technology(ایرتکنولوژی شرکت  به 
چون رطوبت به سمعک و پردازشگرهای دستگاه و 
قطعات جانبی آسیب وارد می کند و این دستگاه برای 

گرفتن رطوبت این تجهیزات کاربرد دارد. «
بزم آرا هم چنین سمعک دیجیتال قابل برنامه ریزی را 
که محصول یک شرکت معتبر هلندی است و سمعک 
قابل کاشت برای بیمارانی که سمعک معمولی پشت 
دو  به عنوان  کنند  استفاده  نمی توانند  را  گوشی 
محصول دیگر شرکت عرشیاگستر درمان معرفی کرد.
مدیر فروش این شرکت، هد الیت سبک با وزن کم را 
که نور با تابش ا ل ای دی)LED( برای پزشکان فراهم 

می کند را دیگر محصول عرشیاگستر معرفی کرد.

قبول مورد لیزر مرکزتخصصی آرتیمان؛
مراکززیبایی

شرکت نوآوری پزشکی آرتیمان حدود 11 سال است 
که در زمینه واردات لیزرهای پزشکی فعالیت دارد در 

زمینه های مختلف پزشکی نیز فعال است.
لیزرهای  شرکت،  این  فروش  بخش  مدیر  رمضانی 
و  فیزیوتراپی  لیزرهای  جراحی،  لیزرهای  پوستی، 
طب فیزیکی، لیزرهای جراحی پالستیک، لیزر های 
سی او دو دکا را از جمله لیزرهای آرتیمان معرفی کرد 
و گفت: »تنها شرکتی هستیم که به صورت وسیع و 

گسترده در این حوزه فعالیت داریم. «
او لیزر سی او دو را تنها لیزری دانست که در زمینه 
گوش و حلق و بینی ظرافت الزم را دارد و مراکز   درمانی 
لیزرهای  با  هستند  گوش و حلق و بینی  مرکز  که 
نیز  ایران  در  و  می کنند  کار  ایتالیا  دکا  سی او دو 
دانشگاه تهران، بیمارستان امام خمینی، بیمارستان 
این  دکای  لیزر  از  مختلف  مراکز  و  رسول  حضرت 

شرکت استفاده می کنند.
به عنوان یک  را  آرتیمان  رمضانی هم چنین شرکت 
مرکز تخصصی لیزر مورد قبول مراکز زیبایی معرفی 
کرد و گفت: »به طور کلی باالی 40نوع محصول در 
زمینه های متفاوت داریم که قیمت لیزرهای مختلف 
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از 30 میلیون تا 500 میلیون تومان است. «

فروش در ساله 55 قدمت و ایکسری
تجهیزاتپزشکی

شرکت ایکس ری ایران با قدمت 55 سال سابقه فروش 
تجهیزات پزشکی در ایران در دو زمینه رادیولوژی و 

گوش وحلق وبینی در حال حاضر فعالیت می کند.
یونیت های  شرکت،  این  مدیرفروش  ماهی صفت، 
آندوسکوپی،  بینی،  و  حلق  گوش،  معاینه 
شرکت  محصول  میکروسکوپی  و  استروبوسکپی 
آتمس آلمان را مهم ترین محصوالت ارایه شده توسط 

ایکس ری در این نمایشگاه معرفی کرد.

رویآوریپارسطبدانابهسویمحصوالت
گوشوحلقوبینی

یکی دیگر از شرکت های بخش جانبی این کنگره 
ابتدای  از  شرکت  این  بود.  دانا  پارس طب  شرکت 
محصوالت  واردات  ابتدا  سال)1378(  در  تاسیس 
این که  به  توجه  با  ولی  کرد  شروع  را  شرکتی 
متخصصان  از  آن  پزشکان  و  مدیره  هیأت  اعضای 
گوش و حلق و بینی بودند، دوسال بعد از این برنامه 

به سوی محصوالت گوش و حلق و بینی روی آورد.
به گفته روح اله سفید کار، مشاور بازاریابی و فروش 
ابزار  نمایندگی  شرکت  این  پارس طب  دانا،  شرکت 
جراحی فن تکس )FENTEX (که صرفًا تولیدکننده 
و  دارد  را  است  گوش و حلق و بینی  جراحی  ابزار 
پروتزهای گوش میانی شرکت کورز )KURZ( که یکی 
از بهترین پروتزهای سطح دنیا و از جنس تیتانیوم است 
 ،)PROVOX ( و پروتزهای حنجره موسوم به پرووکس

از مهم ترین  محصوالت این شرکت است.
دان تشکه  شرکت  یونیت  به  اشاره  با  هم چنین  او 
گرفته  قرار  دید  معرض  در  نمایشگاه  در  که  آلمان 
است، گفت:»این یونیت به دستگاه های سیسیل 
مجهز  شو  تلند  صندلی های  و  سرد  نور   کمرا، 

است.«                                              

تمرکز بر عمل جراحی بینی و مشکالت تنفسی
نهمین کنگره رینو پالستی پیشرفته در بیمارستان امام خمینی تهران برگزار شد

نهمین کنگره رینو پالستی پیشرفته از 27 تا 28 آبان ماه توسط انجمن جراحان زیبایی و پالستیک 
کشور و با حضور متخصصان داخلی این حوزه در بیمارستان امام خمینی تهران برگزار شد.

جراحی  بینی پیچیده ترین جراحی  پالستیک است. 
در این نوع از جراحی عالوه بر حفظ ظاهر طبیعی 
فرد، باید دقت شود تا مشکلی برای سالمت او مانند 
مشکالت تنفسی ایجاد نشود. اما در بسیاری موارد 
افراد غیرمتخصص اقدام به جراحی بینی می کنند و 
مشکالت بسیار زیادی را برای فرد به وجود می آورند. 
با توجه به اهمیت جراحی بینی، کنگره رینوپالستی 
درباره جراحی پیشرفته بینی به صورت اختصاصی 

به صورت ساالنه برگزار می شود.
دکتر شهریار لقمانی؛ دبیر علمی این کنگره گفت: 
هدف  با  پیشرفته  رینوپالستی  کنگره  »نهمین 
آموزش و بازآموزی جراحان رینو پالستی کشور انجام 

گرفت.«
الگو و چارچوب  این کنگره را دارای  دکتر لقمانی 
از تمامی مباحث  جدید و به منزله یک مرور کامل 
 35 کنگره  این  »در  افزود:  و  کرد  توصیف  مرتبط 
سخنران 48 سخنرانی را ارایه کردند که سخنرانی ها 

در قالب 10بخش تفکیک شد.«
پیشرفته،  رینو پالستی  کنگره  نهمین  علمی  دبیر 
با اشاره به اجرای سه بخش با عنوان های جدید در 
این کنگره، گفت: »اعضای کنگره حدود 285 نفر 
بودند که بیش از 200نفر آن ها در این کنگره حاضر 

شدند.«
افزود:  و  دانست  علمی  بیشتر  را  کنگره  هدف  او 
»به همین خاطر قصد ایجاد غرفه های زیاد در بخش 
نمایشگاه جانبی کنگره را نداشتیم و فقط با شش 

غرفه این بخش را راه اندازی کردیم.«
دیگر  از  کارگاه  دو  و  پنل  سه  برگزاری  هم چنین 
برنامه های جانبی این کنگره بود که  شرکت در آن ها 

برای متخصصان 9 امتیاز بازآموزی داشت.

محصوالت ارایه و مدیساطب خسرو
شرکتهایمعتبردنیا

هولدینگ خسرو مدیسا طب بیست سال است که در 
زمینه تجهیزات پزشکی فعالیت دارد. این هولدینگ 

از مجموعه پانزده شرکت تشکیل شده است.
اکسومن های  نمایشگاه  این  در  خسرو مدیسا طب 
جراحی گوش و حلق و بینی )XEOMIN(، محصوالت 
هم چنین  و  بوتاکس ها  و  فیلر ها  تزریق  با  مرتبط 
را  بدن  و  پوست  لیفت  غیر تهاجمی  دستگاه های 
به نمایش گذاشت. دستگاه های فیلد جراحی خسرو 
مدیسا طب محصول شرکت کارل اشتورز است. این 
شرکت آلمانی بیش از شش دهه دامنه محصوالت 
خود را در زمینه فن آوری جراحی های کم تهاجمی 

کنگره
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گسترش داد  و یکی از شرکت های بزرگ جهان در این 
زمینه به شمار می رود. 

خسرو مدیسا طب در زمینه فیلر و بوتاکس محصوالت 
و  می کند  وارد  را  آلمان   )MERZ(مرز شرکت 
هم چنین دستگاه های وارداتی این شرکت محصول 
شرکت های زلتیک و اولترای آمریکا است که همه 

دارای گواهینامه اف دی ای )FDA( نیز هستند.

داریان شرکت رینوپالستی دومحصول
سالمت

انحصاری  نماینده  داریان سالمت  دارویی  گروه 
نمایشگاه  در  نیز  فرانسه   )IPSEN(ایپسن شرکت 
بخش جانبی این کنگره حضور داشت. این شرکت 
و   )DYSPORT(دیسپورت داروهای  ارایه  با 
شرکت  بخش  این  در   )DIPHERELIN(دیفرلین
کرد. این محصوالت هم در زمینه درمان و هم زیبایی 

مورد استفاده قرار می گیرند.
پزشکان نورولوژی)Neurology( از دیسپورت های 
این شرکت برای درمان فلج مغزی)سی پی( استفاده 
مورد  زیبایی  بخش  در  دیسپورت ها  این  می کنند. 

استفاده پزشکان متخصص نیز قرار می  گیرند.
مثل  مختلف  درمان های  برای  دیفرلین  هم چنین 
بلوغ زود رس و دیر رس، انواع غدد، نازایی، سرطان 

پروستات و سینه استفاده می شود.
)Microdermabrasion(دستگاه میکرو درم ابریژن

حدود  آریا)مد آریا(  مایا اسلیم  دانش بنیان  شرکت   
هفده سال است که فعالیت خود را در زمینه تجهیزات 
مرتبط با پوست و زیبایی در ایران شروع کرده است. 
این شرکت برای اولین بار دستگاه میکرو درم ابریژن 
را در ایران تولید کرد و هم اکنون حدود دو هزار مرکز 
مدآریا  دستگاه های  از  هم زمان  به صورت  درمانی 
طرف  از  سال2016  در  مد آریا  می کنند.  استفاده 
کشور ایران نماینده شرکت های دانش بنیان در ژاپن 
بود و امسال نیز در نمایشگاه تجهیزات پزشکی مدیکا 

)MEDICA( در دوسلدورف آلمان شرکت کرد.
مجوز  شرکت  این  تولیدی  محصول  شش  حدود 
سی  ای گرفته اند و در نوبت صادرات به خارج از کشور 

هستند.

محصوالت روی کبیرطبابزار تمرکز
رینوپالستی

تخصصی  زمینه  در  کبیر طب ابزار  شرکت 
روی  و  است  فعالیت  حال  در  گوش و حلق و بینی 
کبیری،  علی  دارد.  تمرکز  رینو پالستی  محصوالت 
مدیر فروش این شرکت گفت: »کبیر طب ابزار که از 
سال 1390 شروع به فعالیت کرد، هم اکنون نماینده 
فروش محصوالت مختلفی از جمله مدترونیک آمریکا 
)Medtronic (، آلگایر آلمان و آرکای پاکستان است.«

توسط محصول 38 واردات امکانسنجی
شرکتملورینآروینطب

بزرگترین  از  یکی  آروین طب  ملورین  شرکت 
در  زیبایی  تجهیزات  وارد کننده  مجموعه های 
درمانی،  لیزرهای  انواع  شرکت  این  است.  کشور 
پوست  با  مرتبط  تجهیزات  دیگر  و  پوستی  لیزرهای 
و مو را وارد می کند. باقری، مدیر فروش این شرکت 
گفت:»هم اکنون در حال بازاریابی واردات 38 محصول 
مختلف به داخل کشور هستیم که با امکان سنجی بازار 

به زودی این محصوالت را ارایه خواهیم داد.«

پرشیاپویاطبونمایندگیسهشرکتمعتبر
تجهیزاتپزشکی

یکی دیگر از شرکت های بخش جانبی این کنگره، 
شرکت پرشیا پویاطب بود. این شرکت حدود 23سال 

پیشینه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی دارد. 
فراهانی مدیرعامل این شرکت، گفت: »پرشیا پویا طب 
بیشتر در زمینه جراحی پالستیک و زیبایی فعالیت 
 Black( دارد و نماینده شرکت های بلک اند بلک آمریکا
و   )CROWN MED(شرکت کرون مد ،)& Black
شرکت قیوم الهی )Qayum Elahi( پاکستان است.« 
به صورت تخصصی روی  او، »بلک اند بلک  به گفته 
محصوالت جراحی پالستیک و زیبایی کار می کند و 
کرون یک شرکت آلمانی است، اما محصوالت آن تحت 

لیسانس در پاکستان ساخته می شوند.
پرشیا پویاطب انواع استودوما، قیچی، سوهان، انواع 
دیگر محصوالت  به عنوان  را  و سرساشکن ها  هوک 

خود در این نمایشگاه به نمایش گذاشت.                                  

حاضران در نمایشگاه

در بخش نمایشگاه جانبی این کنگره، شرکت های پرشیا پویا طب، ملورین آروین طب،کبیر طب ابزار، مایا 
اسلیم آریا )مد آریا(، گروه دارویی داریان سالمت و خسرو مدیسا طب)KMT( حضور داشتند.

کنگره



دستاورد

6869  /www.sanatdarman.ir سال ششم / شماره 67- 66 /  آبان و آذر  1395 

کنفرانس سرطان غرب آسیا به انجمن علمی 
غیر دولتی بین کشورها تبدیل می شود

ارایه جدیدترین یافته های علمی در کنفرانس سرطان غرب آسیا در تهران

کنفرانس سرطان غرب آسیا )WAC( از 27 تا 29 آبان ماه با همکاری سازمان بهداشت جهانی)WHO( در هتل اسپیناس پاالس 
تهران برگزار شد.سرطان یکی از دالیل اصلی مرگ و میر در کشورهای مختلف است و از سوی سازمان بهداشت جهانی به عنوان 

بحران خاموش جامعه بشری معرفی شده است.

آلودگی های صنعتی و محیطی )هوا، آب و غذا( روند 
بروز سرطان را در کشورهای در حال توسعه تشدید 
بر  را  درمانی  هزینه های  سنگین  بار  و  کرده است 

دولت ها و خانواده ها تحمیل می کند.
هدف از این کنفرانس جمع شدن کشورهای منطقه 
برای  دنیا  برجسته  استادان  نظرات  از  استفاده  و 
روی  تبادل نظر  و  بحث  و  سرطان  از  پیشگیری 

درمان های حمایتی بود.
در این کنفرانس سه روزه روی جنبه های مختلف و 
دستاوردهای جدید پیشگیری، تشخیص و درمان 

سرطان بحث و بررسی شد و جدیدترین یافته های 
علمی درباره تومورهای سر  و  گردن، سرطان پستان، 
در  روان شناسی  بخش  و  مثانه  پروستات،  کلیه، 

سرطان )Psychology( مورد کنکاش قرار گرفت.
دکتر فرهاد سمیعی دبیر انجمن علمی سرطان ایران 
و دبیر اجرایی کنفرانس سرطان غرب آسیا، تبدیل 
جریان کنفرانس سرطان غرب آسیا به یک انجمن 
شرکت کننده  کشورهای  بین  غیر دولتی  علمی 
از  را  راستا  این  در  مشترک  برنامه های  اجرای  و 
مهم ترین اهداف این کنفرانس عنوان کرد و گفت: 

»در این کنفرانس که با همکاری گسترده سازمان 
بهداشت جهانی برگزار شد، بیش از 16 کشور شرکت 

داشتند.«
به گفته ی دکتر سمیعی برنامه های روز اول بیشتر 
عمومی و در حوزه تغذیه، مسایل ژنتیک و پیشگیری 
بود و در روز های دوم و سوم بیشتر مباحث بالینی و 

کلینیکی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
دبیر اجرایی این کنفرانس، از ارسال بیش از 174 
مقاله تحقیقی به کنفرانس خبر داد و  افزود: »نزدیک 
پوستر  به عنوان  هیأت علمی  توسط  مقاله   56 به 

کنفرانس
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انتخاب شد و در تاالر ایوان هتل اسپیناس پاالس در 
معرض دید میهمانان قرار گرفت.«

دکتر سمیعی تعداد ثبت نام کنندگان برای شرکت در 
این کنفرانس را 860 نفر اعالم کرد و گفت: »چون 
حجم پذیرش کم بود، حدود 500 نفر برای شرکت در 

کنفرانس پذیرفته شدند.«

لیست در آمگن شرکت داروی سه ثبت
داروهایایران

آمگن یک شرکت آمریکایی است که سال ها در آمریکا 
فعالیت می کند ولی در خاورمیانه بین 5 تا 10 سال 
است فعالیت خود را شروع کرده است و در ایران نیز 

حدود 5 سال است که در حال فعالیت است.
این  آنکولوژی  بخش  مدیر فروش  ذوالفقاری  دکتر 
شرکت، گفت: »غیر از بخش آنکولوژی، بخش های 
غدد، استخوان و نفرولوژی را هم شرکت ما پوشش 
 ،)NEUPOGEN(نوپوژن داروی  سه  که  می دهد 
ا ن پلیت)Nplate( و اکس جوا)XGEVA( در لیست 

داروهای ایران ثبت شده است.«
داروی  »دو  افزود:  ادامه  در  ذوالفقاری 
و   )Vectibix(و ک تی بیکس تک نسخه ای 
اساس  بر  که  داریم  نیز   )Kyprolis(کای پرولیس
با  و  بیماران تجویز می شود  برای  تشخیص پزشک 
توجه به مجوزهای صادر شده، واردات آن ها صورت 

می گیرد.«

)TAXOTERE(ارایهدارویتاکسوتر
شرکت سانوفی یکی از پشتیبان های مالی کنگره 
سرطان بود که با بخش آنکولوژی خود در نمایشگاه 

جانبی کنگره نیز شرکت کرد.
تاکسوتر؛ محصول اصلی این شرکت که در زمینه 
درمان  برای  می شود،  استفاده  شیمی درمانی 
سرطان های مختلف کاربرد دارد. زارعی مدیر بخش 

آنکولوژی شرکت سانوفی گفت: »عالوه بر واردات، 
انجام  نیز  را  دارویی  پوشش  و  علمی  فعالیت های 

می دهیم.«

توسط لیلی شرکت محصوالت واردات
هولدینگشفایاب

شرکت  رسمی  نمایندگی  شفایاب  هولدینگ 
آمریکایی لی لی در ایران است. لی لی حدود هشت 

سال پیشینه فعالیت در ایران دارد.
دکتر گوهرزاده، مدیر فروش این هولدینگ دارویی 
گفت: »وارد کننده داروهای آنکولوژی شرکت لی لی 
 )ALIMTA(و آلیمتا )Pemetrexed(مثل پمترکسد

به ایران هستیم.«
و  بیمارستان ها  در  ما  »داروهای  افزود:  وی 
فروردین،    29 آبان،   13 دولتی  داروخانه های 
شهید کاظمی، هالل احمر و داروخانه های خصوصی 

که مجوز داروی آنکولوژی دارند، یافت می شود.«

تولیددستگاهشتابدهندهخطیدرشرکت
بهیارصنعتسپاهان

سال  از  سپاهان  بهیار صنعت  دانش بنیان  شرکت 
به  تولید تجهیزات پزشکی شروع  1382 در حوزه 

فعالیت کرد.
از  » بیش  گفت:  شرکت،  این  مدیر فروش  موسوی 
26 محصول تولیدی داخل داریم و چند سالی ست 
که وارد تولید دستگاه های با فناوری باال )های تک( 
شتاب دهنده  دستگاه  دیجیتال،  رادیولوژی  مانند 

خطی درمان شدیم.« 
موسوی با اشاره به این موضوع که بهیار صنعت سپاهان 
چهارمین شرکت در دنیا است که دستگاه شتاب دهنده 
از  دستگاه  »این  افزود:  می کند،  تولید  را  خطی 
پیشرفته ترین تجهیزات پزشکی دنیاست که در زمینه 
درمان سرطان استفاده می شود و هم اکنون در حال 

حاضران در نمایشگاه

 ،)BEHYAR(بهیار ،)SANDOZ(فن آوری علوم آزمایشگاهی، نانو فناوران دارویی الوند، پویش دارو، ساندوز
 ،)STRATPHARMA(و استرات فارما )PFIZER(فایزر ،)AMGEN(بهستان دارو با سه غرفه مجزای آمگن
 ،)MERCK(مرک  ،)JANSSEN(جانسن  ،)VARAN(واران شرکت   تایماز،  شرکت  شفایاب، 
نمایندگی  با  داریان سالمت  دارویی  گروه   ،)ACTOVER CO(آکتوور شرکت  سبحان آنکولوژی، 
 ،)LILLY(لی لی نمایندگی  با  شفایاب  هولدینگ  سپاهان،  بهیارصنعت  شرکت   ،  )EPSEN(ایپسن
)ASTRAZENECA(، سانوفی)Sanofi( و شرکت  ارکید فارمد)ORCHID PHARMED(، آسترازنکا 

ُرش)ROCHE( در بخش نمایشگاهی کنفرانس سرطان غرب آسیا حضور داشتند.

کنفرانس
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گرفتن مجوزهای الزم برای آن هستیم.«

نصببیشتریندستگاههایشتابدهنده
درکشور

رادیوتراپی  بخش  در  علوم آزمایشگاهی  فن آوری 
هم چون  مطرحی  شرکت های  نماینده 
است.   )ELEKTA( ا لکتا  و   )Siemens(زیمنس
گفت:  شرکت  این  مسؤول  کارشناس  علوی، 
 1375 سال  از  آزمایشگاهی  فن آوری  »شرکت 
شروع به فعالیت کرد و در این نمایشگاه محصوالت 
شرکت ا لکتا را در معرض دید قرار داد. این شرکت 
اکسترنال،  و  اینترنال  رادیوتراپی  دستگاه های 
دستگاه شتاب دهنده خطی و دستگاه براکی تراپی 

را تولید می کند.«
علوی با اشاره به این موضوع که ا لکتا یک شرکت 
در  تولیدش  کارخانه های  که  است  سوئدی 
کشورهای مختلف قرار دارد، افزود: »  دوسال است 
که نمایندگی ا لکتا را گرفته ایم و تاکنون بیشترین 
تعداد دستگاه های شتاب دهنده را در کشور نصب و 

راه اندازی کرده ایم.«

محصوالت و الوند دارویی نانوفناوران
مرتبطبادرمانسرطان

شرکت  یک  الوند  دارویی  نانو فناوران  شرکت 
شیمی   داروهای  زمینه  در  که  است  دانش بنیان 
دارد.  فعالیت  نیز  شیمیایی  آنکولوژی  و  درمانی 
این شرکت هفت محصول تولیدی در زمینه درمان 
به 20  را  تعداد  این  آینده  تا سال  سرطان دارد که 

محصول خواهد رساند.
 ،)Alvotere( َالـــوتـــر   ،)Alvocade( َالـــوکیــد 
َالـــــوپــــکس )Alvopax(،  َالـــــوپم )Alvopem( و 
محصوالت  مهم ترین   )Leudribine(لودریبین
ارایه شده توسط نانو فناوران دارویی الوند در این 

نمایشگاه بودند.

وارداتداروهایشرکتفایزر
واردات شرکت فایزر از طریق هولدینگ بهستان دارو 

انجام می شود. 
فایزر  شرکت  ارشد  علمی  نماینده  علویانی 
بخش  در  فایزر  شرکت  »داروهای  گفت: 
مانند  تزریقی  داروی  سری  یک  شامل  آنکولوژی 
 ،)AROMASIN(آروماسین ،)SUTENT(سوتنت
 ، )FA R M O R U B I C I N ( بیسین و ر مو و ر فا
 14 حدود  فایزر  است.«   )ZAVEDOS(زاودوس

سال است که در بازار ایران فعالیت دارد.

)StrataXRT(معرفیدارویاستراتاایکسآرتی
استراتا ایکس آرتی  داروی  با  استرات فارما  شرکت 
برای  دارو  این  کرد.  شرکت  نمایشگاه  این  در 
رادیو تراپی  از  ناشی  درماتیت  درمان  و  پیشگیری 

به کار می رود.
کاهش  پوست،  یک پارچگی  حالت  حفظ 
رساندن  به حداقل  و  پوستی  واکنش های 
ضربه  برابر  در  محافظت  و  رطوبت  از دست رفتن 
استراتا ایکس آرتی  ویژگی های  از  اصطکاک   و 

است.                                                                                                                                                    

کنفرانس
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تشکیل کارگروه برای درمان سرطان های 
دستگاه  گوارش با مشارکت گروه های مختلف

سومین کنگره بین المللی سرطان های دستگاه  گوارش در دانشگاه شهید بهشتی تهران  برگزار شد

علوم پزشکی  دانشگاه  سرطان  تحقیقات  مرکز  توسط  آذرماه  3تا5  گوارش  دستگاه   سرطان های  بین المللی  کنگره  سومین 
شهید بهشتی در تهران برگزار شد. در برگزاری این کنگره که نخستین دوره اش سه سال پیش برگزار شده بود، مراکز معتبر اروپایی 

همکاری داشتند.

گروه های  برای  باز آموزی  امتیاز  دارای  کنگره  این 
علمی  یافته های  آخرین  و  بود  پزشکی  مختلف 
گوارش  دستگاه   سرطان  مانند  موضوعاتی  درباره 
 فوقانی هم چون مری، معده و مجرای صفراوی کبد 
و لوزالمعده و سرطان دستگاه  گوارش  تحتانی شامل 

روده بزرگ و راست روده ارایه به بررسی گذاشته شد.
دستگاه گوارش،  سرطان های  اپید میولوژی 
اتیولوژی، عوامل خطر، بیولوژی مولکولی و ژنتیک، 
زودرس،  تشخیص  و  پیشگیری  سرطان،  و  تغذیه 
تازه های تشخیص و مرحله بندی، تازه های درمانی 
و  مسایل روانی  کم تهاجمی،  جراحی  اقدامات  و 
گوارش،  دستگاه   سرطان های  در  سالمت معنوی 
مسایل حمایتی تسکینی در سرطان های دستگاه  
گوارش، طب مکمل و سنتی و سرطان های دستگاه 

گوارش محورهای اصلی این کنگره بود.
دوره  سومین  اجرایی  دبیر  بهلولی،  مهرداد  دکتر 
تعداد  گوارش،  سرطان های  بین المللی  کنگره 
را  امسال  کنگره  در  شرکت  برای  ثبت نام کنندگان 
350 نفر اعالم کرد و با اشاره به فرستادن نزدیک به 
300مقاله به این کنگره گفت: »پس از ارزیابی های 
صورت گرفته، حدود 100مقاله به صورت سخنرانی 

کوتاه و 150مقاله به صورت پوستر قبول شدند.«
دکتر بهلولی از شرکت 12 سخنران از کشورهای دیگر 
در این کنگره خبر داد و افزود: »سخنرانان خارج از 
کانادا،  آمریکا،  از کشورهای مختلفی چون  کشور 

آلمان، ترکیه، پرتغال و انگلیس بودند.«
بین المللی  کنگره  دوره  سومین  اجرایی  دبیر 
سرطان های گوارش، هدف از تشکیل این کنگره 

سرطان های  درمان  برای  کارگروه  یک  تشکیل  را 
مشارکت  با  و  تیمی  به صورت  دستگاه گوارش 
افزود:  و  دانست  مختلف  گروه های  همکاری  و 
»امیدواریم که بتوانیم از تجربیات تمامی رشته های 
مختلف در درمان و پیش گیری سرطان های دستگاه 
گوارش استفاده بهینه کنیم.« در بخش جانبی این 
در  پزشکی  تجهیزات  مختلف  شرکت های  کنگره 
قالب غرفه های مختلف، آخرین محصوالت خود را 

در معرض دید شرکت  کنندگان در کنگره قرار دادند.
علوم پزشکی  دانشگاه  راهرو  در  که  غرفه ها  این 
شهید بهشتی بر پا شد، مورد استقبال دانشجویان این 
دانشگاه قرار گرفت. هم چنین انجام عمل جراحی 
به صورت زنده و برگزاری کارگاه آموزشی با موضوعات 
روش های نوین پرتو درمانی بیماران سرطانی، طب 

کنگره



دستاورد

7273  /www.sanatdarman.ir سال ششم / شماره 67- 66 /  آبان و آذر  1395 

مکمل و سنتی و سرطان های دستگاه گوارش از دیگر 
برنامه های جانبی این کنگره بود.

معرفیدودارویشرکتارکیدفارمدبرای
درمانسرطان

شرکت بازاریابی و فروش ارکید فارمد، نماینده دارویی 
دو شرکت سینا ژن و آریوژن، یکی از شرکت کنندگان 
بود.شرکت های  این کنگره  نمایشگاهی  در بخش 
سیناژن و آریوژن داروهای فوق تخصصی بایوفناوری 

در زمینه سرطان را تولید می کنند.
فرزین کهکشان، سرپرست فروش بخش دارویی شرکت 
سیناژن)cinnagen(، گفت: »شرکت ما در نمایشگاه 
تولید   ،)Trastuzumab(تراستوزومب داروی  امسال 
پگ فیلگراستیم داروی  و  آریوژن فارمد   کارخانه 
به  را  سیناژن،  کارخانه  تولید   )Peg-Filgrastim(

میمهانان و شرکت کنندگان معرفی کرد.«
یک  به عنوان  را  تراستوزومب  داروی  کهکشان، 
آنتی بادی تک دودمانی)مونوکلونال( توصیف کرد و 
در این باره افزود: »این دارو با نام تجاری هرسپتین 
 HER( رسپتور هر2نئو  علیه  بر   )Herceptin(
علیه  آن  اصلی  استفاده  که  می کند  کار   )neu/2

سرطان سینه است.«
از سرطان های سینه  بعضی  در  نئو«  »رسپتور هر2 
خیلی بیشتر از حد عادی ظاهر می شود که باعث 
رشد بی رویه سلول سرطانی در سینه خواهد شد. 
ارکید فارمد  شرکت  داروی  دیگر  پگ فیلگراستیم 
رژیم های  تمامی  در  حمایتی  داروی  یک  به عنوان 
شیمی درمانی  رژیم های  به خصوص  شیمی درمانی 
برای سرطان های دستگاه گوارش، مورد استفاده قرار 

می گیرد.

ارایهجدیدترینمحصوالتالپاروسکوپیو
مینیالپاروسکوپی

شرکت ایران  فارمیس یکی دیگر از شرکت کنندگان در 

بخش نمایشگاهی کنگره بین المللی سرطان های 
گوارش بود. این شرکت با بیش از 35 سال در زمینه 
زمینه های  در  پزشکی  تجهیزات  توزیع  و  واردات 
بیهوشی،  اورولوژی،  قلبی عروقی،  جراحی، 
تنفسی و انکولوژی در ایران پیشینه فعالیت دارد. 
ایران فارمیس در این کنگره جدیدترین محصوالت 
مرتبط با جراحی الپاروسکوپی و مینی الپاروسکوپی 
به  را  جدیدی  دستاورد  کنگره  این  در  سرطان 

بازدیدکنندگان معرفی کرد.
ایران   شرکت  جراحی  بخش  علمی  سوپروایزر 
روش های  آمدن  بوجود  به  اشاره  با  فارمیس 
روش  »در  گفت:  کم تهاجمی  جراحی های  جدید 
محسوب  جراحی  سنتی  روش  که  باز  جراحی 
زیاد، دوره درمان  ترومای  مانند  می شود عوارضی 
طوالنی مدت و چسبندگی وجود خواهد داشت در 
حالی که با جراحی الپاروسکوپی تا حد زیادی این 
عوارض کاهش می یابد و حتی رویکرد تازه به سمت 
مینی الپاروسکوپی پیش رفته است و در آینده نزدیک 
عمل های جراحی با چند شکاف کوچک کمتر از 3 
میلی متر انجام خواهد شد. او با معرفی محصوالت 
جراحی جدید پرکوتانوس ایران فارمیس با نام های 
 )Minilap(مینی لپ و   )Percuvance(پرکیوونس
از شرکت تلفلکس)Teleflex(، این ابزار را به عنوان 
قابلیت  با  و  ظریف  بسیار  الپاروسکوپی  ابزارهای 
کاری باال دانست که در عمل الپاروسکوپی جراح و 

هم چنین بیمار کمک خواهند کرد. 
مهم ترین مزایای این محصوالت، قطر بسیار نازک 
از  استفاده  به  بی نیازی  و  میلی متر   2/9 از  کمتر 
را  امکان  این  جراح  به  ابزارها  »این  است:  تروکار 
ابزارهای  از  زیاد  ترومای  ایجاد  بدون  می دهد که 
ساختار  ایجاد  و  دقیق تر  جراحی  برای  بیشتری 
و  تروکار  از  استفاده نکردن  کند.  استفاده  مثلثی 
عبور مستقیم دستگاه های مینی لپ و پرکیوونس از 
پوست، به معنی کاهش جراحت جراحی تا یک سوم 

حاضران در نمایشگاه

شرکت های آرمان بهبود، بایر پارسیان، فن آوری آزمایشگاهی، ایران فارمیس، خسرومدیسا طب، پارسه طب 
الیت، پویا اندیشه سالمت، پویان تجهیز طب آسیا، ر ش پارس، روژین دارو)ROJIN DAROU(، شفایاب گستر، 
صبا تجهیز، نانو فن آوران دارویی الوند، زیست ارکید فارمد، مرک)MERCK( و ُرچ)ROCHE( با حضور در 
نمایشگاه جانبی و راه اندازی غرفه های مجزا، جدیدترین محصوالت مرتبط با درمان سرطان های دستگاه گوارش 

را به متخصصان و شرکت کنندگان در این کنگره معرفی کردند.

کنگره
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ابزارهای  کارایی  دستگاه  که  حال  عین  در  است، 
متداول جراحی را خواهد داشت.

استاپلرهایجراحی
شرکت  چند  نماینده  فن آوری آزمایشگاهی  شرکت 
 ،)Siemens(زیمنس جمله  از  خارجی  معتبر 
و   )Medtronic(شرکت مدترونیک ،)Elekta(ا لکتا

اولیمپوس)Olympus( است.
 Surgical(این شرکت، با بخش استاپلرهای جراحی
شرکت  الپاروسکوپی  مکمل  ابزار  و   ) stapler

متدترونیک را در این نمایشگاه عرضه کرده بود.
استاپلرها یک سری ابزار جراحی در انواع و اندازه های 
گوناگون است که در روش های کم تهاجمی جراحی 
مورد استفاده قرار می گیرند. استاپلرهای جراحی، 
در اصل منگنه هایی هستند که در جراحی کار بستن 

را انجام می دهند.
این غرفه حضور  اولیمپوس هم در  بخش جراحی 
داشت. از دستگاه های الپاروسکوپی این شرکت در 

روش های جراحی کم تهاجمی استفاده می شود.

نمایشابزارهایالپاراسکوپی
ابزارهای  زمینه  در  که  ایرانیان  صباتجهیز  شرکت 
جراحی اتاق عمل کار می کند، از سال 86 شروع به 
فعالیت کرد. این شرکت، نمایندگی پنتا در ایران را 
برعهده دارد. پنتا یک شرکت چینی است که تحت 

لیسانس بلژیک کار می کند. 
لوازم  ارایه  شرکت،  فروش  مدیران  از  شریفیان 
تجهیزات  الکتروکوتر،  دایم مصرف  و  یك بار مصرف 
ابزارهای  انواع  پلیت،  و  قلم  هم چون  جراحی 
به عنوان  را  جراحی  استاپلرهای  و  الپاراسکوپی 
نمایشگاه  این  در  تجهیزات صباتجهیز  جدیدترین 

معرفی کرد.
لوازم  تامین  زمینه  در  ایرانیان  صباتجهیز 
 )ECG( ای سی جی  و  نمایشگر  دستگاه های  جانبی 

پروب های  و  پایشگری  و  بیمار  کابل های  هم چون 
پالس اکسی متر نیز فعالیت می کند.

دو محصوالت با الیت پارسهطب حضور
شرکتمعتبراروپایی

شرکت های  از  دیگر  یکی  الیت  پارسه طب  شرکت 
این  بود.  کنگره  این  جانبی  بخش  نمایشگاه 
شرکت فعالیت خود را از  سال 1389 شروع کرد و 
ویزارپ  شرکت های  انحصاری  نماینده  هم اکنون 
آلمان و مدی الین)Mediline( ایتالیا است. ویزاپ 
دایم مصرف  الپاروسکوپی  ابزارهای  تولید کننده 
است و مدی الین در زمینه تولید ابزار یک بار مصرف 
مدیر  کیایی  دارد.  فعالیت  الپاروسکوپی  جراحی 
را  کم تهاجمی  جراحی های  شرکت،  این  فروش 
به عنوان یکی از فرایندهای که برای درمان سرطان 
دستگاه گوارش استفاده می شود، معرفی کرد و گفت: 
»این نوع جراحی ها که همان جراحی الپاروسکوپی 
محسوب می شوند، به دلیل کوتاه شدن مدت بستری 
بیمار و درد کمتر بعد از عمل و کاهش انتقال عفونت 

بیمار، جایگاه ویژه ای پیدا کردند.«

نگزاوا؛مشهورتریندارویشرکتبایر
که  است  آلمانی  دارویی  شرکت  یک  بایر  شرکت 
ایران دارد. این  حدود 62سال پیشینه فعالیت در 
بخش  جمله  از  مختلفی  بخش های  دارای  شرکت 
دارویی است که در زمینه داروهای زنان، آنکولوژی، 

نورولوژی و رادیولوژی کار می کند.
بایر در بخش آنکولوژی داروهایی برای سرطان کبد، 
نواحی گوارشی و هم چنین سرطان کولون)سرطان 
روده بزرگ( دارد. یکی از مشهورترین داروهای این 
کبد،  سرطان  درمان  برای  که  است  نگزاوا  شرکت، 
کلیه و سرطان تیروئید استفاده می شود. این دارو در 
واقع دارویی ست که باعث مهار سرعت رشد بیماری 

سرطان در فرد مبتال می شود.                                           

کنگره
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نگاه ویژه به فناوری بیورزونانس و درمان های کل نگر
نخستین کنگره بین المللی فن آوری های  نوین  پزشکی برگزار شد

نخستین کنگره بین المللی فناوری های  نوین  پزشکی با محوریت توسعه بیورزونانس 13 تا 15 آذرماه در مرکز همایش های رازی تهران برگزار 
شد. 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 برگزار کنندگان این کنگره بودند، که با هدف توسعه فناوری های  سالمت و تبیین نقش آن ها در 

توسعه    اقتصادی نظام سالمت برپا شد.

تله مدیسین،  پزشکی،  فناوری  ارزیابی و مدیریت 
نوین  فناوری های  و  پزشکی  رباتیک 
فناوری   آزمایشگاهی،  و   تشخیصی   ارتباطی، 
مهندسی پزشکی، بیمارستانی، دارویی   و   داروسازی 
و  دیجیتال  تصویربرداری  در  نوین  فناوری های  و 
پزشکی  دانش بنیان  شرکت های   ،)PACS(پکس
بانک،  بازار و هم چنین نقش  و راهکارهای توسعه 
بیمه و لیزینگ در توسعه فناوری ها و تجهیزات نوین 

پزشکی محورهای اصلی این کنگره بودند.
کنگره  نخستین  دبیر  بهمن آبادی  مصطفی 
این  بیان  با    فناوری های  نوین  پزشکی  بین المللی 
در  به ویژه  و  کشور  در هر  توسعه پایدار  که  موضوع 
فناوری  بدون  اقتصاد  مقاومتی  تحقق  ما  کشور 
تحت هیچ شرایطی امکان  پذیر نیست، گفت: »از 
سال پیش سعی کردیم کنگره ای را با  هدف معرفی 

بومی سازی  راهکارهای  داخلی،  توانمندی های 
حوزه  در  به ویژه  آن  فراروی  چالش های  و  فناوری 

پزشکی برگزار کنیم.«
در  کشور  فناوران  تمامی  با  ارتباط  به  اشاره  با   او 
یک سال گذشته و اطالع رسانی برای این موضوع، 
کنگره  دبیرخانه  به  200مقاله  »حدود  گفت: 
فرستاده شد ولی از آنجایی که هدف کنگره اجرای 
مقاالت با رویکرد فناورانه بود، تنها مقاالت کاربردی 

با این رویکرد برای ارایه سخنرانی انتخاب شدند.«
18مقاله به صورت سخنرانی و 16 مقاله به صورت 
پوستری در این کنگره ارایه شد: »هم چنین حدود 
20مقاله به استادان دانشگاه در حوزه های مختلف 
سفارش داده  شد که در سه روز برگزاری این کنگره، 

ارایه کردند.«
در روز اول این کنگره روی فناوری های  نوین  پزشکی 

تبادل نظر شد.  و  بحث  پزشکان عمومی  با حضور 
هم چنین فناوری های  نوین در مدیریت بیمارستانی 
و مدیریت انرژی برنامه روز دوم کنگره بود. این کنگره 
در روز سوم با موضوع فناوری های مهم تشخیص 

آزمایشگاهی به کار خود پایان داد.
هم چنین در این کنگره برای نخستین بار در کشور 
موضوع فناوری بیورزونانس به صورت علمی مورد 
بحث و   بررسی قرار گرفت. آمریکا، روسیه و انگلیس 

کشورهایی هستند که به این فناوری دست یافتند.

برای گلنور شرکت محصوالتروشنایی
مراکزدرمانی

شرکت  گلنور در بخش صنعت روشنایی کار می کند 
و  کم مصرف   ،)LED(ا ل ای دی چراغ های  روی  و 

فلورسنتی مشغول فعالیت است.

کنگره
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این شرکت که از سال 1372 در اصفهان کار خود 
را آغاز کرده است، شعار »روشنایی زندگی شما« را 
برای خود برگزید و در زمینه حمایت از محیط زیست 

گام برمی دارد.
فروش و توسعه  کارشناس  موسویان،  فائقه 
 700 از  بیش  ارتباط  به  با  اشاره  گلنور  پروژه های 
این  با  غیر مستقیم  و  مستقیم  به صورت  نیرو 
در  قابل    استفاده  »چراغ های  گفت:  مجموعه، 
بیمارستان ها، مراکز درمانی و آزمایشگاهی، پانل ها 
از   )Solar Systems(دستگاه های خورشیدی و 

مهم ترین محصوالت این شرکت است.«
بر  مبنی  رییس جمهور  ابالغ  بر  تأکید  با  موسویان 
دولتی  سازمان های  مصرف  20درصد  اختصاص 
»دستگاه  گفت:  خورشیدی  و  نو  انرژی های  به 
قابل حمل  سامانه خورشیدی   که   )PARLA(پارال
است از محصوالت مهم شرکت  گلنور به شمار می رود 
به  مربوط  چادرهای صحرایی  و  اورژانس ها  در  که 
اورژانس و بیمارستان مورد استفاده قرار می گیرد.« 
 4.5 از  بیش  اجرای  و  طراحی  هم چنین  گلنور 

مگاوات پروژه نیروگاهی را در کارنامه خود دارد.

سامانهتجمیعاطالعاتبیمارستانیشرکت
پیونددادهها

یکی دیگر از شرکت های حاضر در این نمایشگاه، 
 )EPD( پیوند داده ها  اطالع رسانی  شرکت 
 تولید کننده نرم افزارهای  پزشکی بود. این شرکت از 
سال 1377 فعالیت رسمی خود را در خصوص تولید 
و   )PACS(پکس  ،)HIS(ا چ آی ا س نرم افزارهای 
ای ا م آر)EMR( در حوزه نرم افزارهای  پزشکی آغاز 

کرد.
گفت:  پیوند داده ها  مدیر فروش  گیویان  سامان 
»این شرکت از مردادماه 1395 به عنوان یک شرکت 
دانش بنیان معرفی شد و از نخستین تولیدکنندگان 

پکس  توانست   که  بود  کشور  در  پکس  نرم افزار 
به  را  آسیای میانه  و  خاورمیانه  در  تولیدی  ایرانی 

جامعه پزشکی  کشور ارایه کند.«
او با  اشاره به تجهیز بیشتر بیمارستان های کشور به 
نرم افزار های ا چ آی ا س پیوند داده ها گفت: »تجمیع 
 اطالعات بیمارستان ها در حوزه نرم افزار ا چ آی ا س 
با پکس از قابلیت های برجسته شرکت پیوندداده ها 
تمامی  سامانه    توانستیم  نمونه   به عنوان  که  است 
بیمارستان های یک دانشگاه علوم پزشکی را تجمیع 

کنیم و یک گزارش واحد را ارایه دهیم.«
مدینه،  مکه،  بیمارستان های  در  گیویان  گفته   به 
نجف، سامرا و کربال نیز سامانه تجمیع پیاده سازی 

و اجرا شد.

دستگاههایانرژیمراکزدرمانی
از  را  خود  کار   )KPC(کومین زاد یدک شرکت 
سال 1383 آغاز کرد و در حوزه طراحی  و  مشاوره 
دستگاه های  انرژی تجدید پذیر و نو در حال فعالیت 

است.
توان های  در  آبگرم کن های خورشیدی  و  پنل ها 
و  فروش  هم چنین  و  توربین های بادی  متفاوت، 
تعمیر قطعات مرتبط با این تجهیزات از مهم ترین 

فعالیت های این شرکت محسوب می شود.
آبگرم کن خورشیدی  دستگاه  کومین زاد یدک، 
تحت فشار و ترموسیفون )Termosyphone( را که 
در بیمارستان ها و مراکز درمانی مورد استفاده قرار 
نمایش  به  حوزه  این  متخصصان  برای  می گیرد، 

گذاشت.

زبالهسوزهایبیمارستانی
شرکت فن آوری  نوین نیرو، پیشینه بیش از 15 سال 
در  تجدیدپذیر  و  نو  انرژی های   صنعت  در  فعالیت 
فعالیت  این شرکت  در حال حاضر  دارد.  را  کشور 

حاضران در نمایشگاه

دانش بنیان  شرکت  تانیر،  خدمات انرژی  شرکت  اعال نیرو،  پیوند داده ها،  اطالع رسانی  گلنور،  شرکت 
طبیعت زنده، کومین زاد یدک، نوآوران درمان  اطلس، شرکت فناوری  نوین نیرو، مدیسا نوین پایش، لیزینگ 
دانشگاه  پژوهشی  معاونت  امیرکبیر،  دانشگاه  تحقیقاتی   فناوری  بیورزونانس  آزمایشگاه   پارسیان، 
ایران، مرکز رشد فناوری سالمت  البرز، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی  علوم پزشکی 
دانشگاه  گناباد،  علوم پزشکی  دانشگاه  تحقیقات و فناوری  معاونت  کرمانشاه،  علوم پزشکی  دانشگاه 

علوم پزشکی زنجان، مرکز رشد و فناوری سالمت معاونت پژوهشی و فناوری علوم پزشکی مشهد.
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اصلی خود را در بخش بیمارستانی و درمانی روی 
زباله سوزهای بیمارستانی متمرکز کرده  است.

اینسینر8  شرکت  نمایندگی  فن آوری  نوین نیرو، 
)INCINER8( را دارد که پیشینه بیش از 60سال 
کشور   30 از  بیش  در  و  دارد  را  دنیا  در  فعالیت 

دستگاه های خود را نصب کرده  است.
امحا زباله در بیمارستان های کشور بیشتر با روش 
اتو کالو)Autoclave( مدیریت می شود. این روش 
شده است،  شناخته  بی خطر ساز  به عنوان  که 
بیمارستانی  زباله های   نمی تواند  کامل  به صورت 
زباله های  آخر  مرحله   در  چراکه  کند،  امحا  را 
1000درجه  از  بیش  دمای  با  باید   بیمارستانی 

سانتی گراد امحا شوند.
انتقال  بیمارستانی،  پسماند  مدیریت  شرکت  این 
زباله های بیمارستانی، مدیریت زباله های تولیدی 
بیمارستان ها و بازیافت آن و احداث زباله سوزهای 
مرکزی در استان های مختلف را می تواند مدیریت 

کند.

دستگاههشداردهندهاحتمالسکتهمغزی
شرکت های  از  یکی  مدیسا نوین پایش  شرکت 
زمینه  در  که  است  خسرو  مدیسا طب  هولدینگ 
و  فشار خون  قند خون   با   مرتبط  تجهیزات پزشکی 
فعالیت دارد. این شرکت در کنگره فناوری های  نوین 
به  را   )AFib(َای فیب فشار سنج  دستگاه   پزشکی 
نمایش گذاشت.َای فیب که هشدار  دهنده احتمال 
سوییسی  شرکت  محصول  است،  سکته مغزی 

مایکروالیف)Microlife(  است.
این دستگاه، خانگی محسوب می شود اما چون تا 
200رکورد را می تواند در حافظه خود ثبت کند در 
مراکز درمانی نیز قابل استفاده است. َای فیب مورد 
تأیید انجمن فشار خون انگلستان و وزارت بهداشت 

ایران نیز هست.

خدماتلیزینگپارسیاندرحوزهسالمت
لیزینگ  پارسیان در حوزه سالمت خدمات متنوعی 
قدیمی ترین  از  که  لیزینگ  این  می دهد.  ارایه  را 
به  متعلق  می شود،  محسوب  کشور  لیزینگ های 
بانک پارسیان است که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت 

می کند.
لیزینگ  مدیر  بهرالعلومی،  سید  وحید 
به  در این باره  پارسیان  بانک  غیر خودرویی 
بخش  دو  در  ما  »شرکت  گفت:  صنعت درمان 

خودرویی و غیرخودرویی تسهیالت ارایه می دهد 
که حوزه سالمت زیرمجموعه بخش غیر خودرویی 
است که شامل تجهیزات پزشکی، کمک درمانی و 

ورزشی است.«
حوزه  متخصصان  به  تسهیالت  ارایه  او 
بهداشت و  درمان کشور در زمینه های تأمین مطب 
برای پزشکان، تجهیز بیمارستان ها و مراکز درمانی 
مورد نیاز  تجهیزات پزشکی  تأمین  هم چنین  و 
متخصصان به صورت اقساطی را به عنوان مهم ترین 
فعالیت های لیزینگ پارسیان در این حوزه معرفی 

کرد.
نشان تجاری  با  طبیعت زنده  شرکت  محصوالت 

سینره
 1376 سال  در  طبیعت زنده  دانش بنیان  شرکت 
آرایشی،  تخصصی  محصوالت  تولید  هدف  با 
بهداشتی با منبع گیاهی برای مراقبت از پوست و مو 

بنیان گذاری شد.
تمامی محصوالت این شرکت دانش بنیان که با نام 
تجاری سینره در بازار پخش می شوند، گیاهی است. 
بیماری های  آکادمی  تأیید  مورد  محصوالت  این 

پوست و مو در لندن قرار گرفته  است.
اشاره  با     طبیعت زنده  شرکت  کارکنان  از  اکبری 
پیشنهاد  به  نام سینره  انتخاب  که  این موضوع  به 
گفت:  بود،  مدیر    شرکت  مهندس شریف 
در  اردی بهشت  که  است  گیاه  یک  نام  »سینره 
چهارمحال و بختیاری رشد می کند و از سال 1378 

با این نشان تجاری در بازار فعالیت داریم.«
مینرال ساپالس مدز  مولتی ویتامین  کپسول  او 
را   )Supplus Meds Multivitamin&Mineral(
به عنوان یکی دیگر از محصوالت برجسته این شرکت 
معرفی کرد و افزود : »این محصول که حاصل تجربه 
ایرانی  و  اروپایی  پژوهشگران  و  پزشکان  20ساله 
است، تأمین کننده تمامی عناصر حیاتی و کمیاب 

مورد نیاز پوست، ناخن و   مو است.«
طب سنتی  داروهای  اضافه شدن  از  اکبری 
زردبند به مجموعه طبیعت زنده، خبر داد و گفت: 
گروهی  نام   )TS(طعم سبز خوراکی  »قطره های 
عالوه بر  که  است  زردبند  محصوالت دارویی  از 
در  طعم دهنده طبیعی  به عنوان  خواص درمانی 

ترکیبات غذایی مورد استفاده قرار می گیرد.«

تأمینمولدهایبیمارستانی
مولدهای  تأمین  زمینه  در  اعالنیرو  شرکت 

مراکز درمانی  و  بیمارستان ها  برای  دیزلی و گازی 
کشور فعالیت دارد.

شرکت  رسمی  نماینده  به عنوان  ابتدا  شرکت  این 
کرد  آغاز  را  خود  فعالیت  آمریکا   )onan(ُانان
شرکت  رسمی  نماینده  به عنوان  هم اکنون  و 
یکی  که   )FG Wilson(انگلیس ا ف جی  ویلسون 
دیزلی و گازی  مولدهای  ارایه دهندگان  بهترین  از 

است، به کار خود ادامه می دهد.

تأکیدکنگرهرویفناوریبیورزونانس
بیورزونانس دانشگاه  آزمایشگاه تحقیقاتی فناوری 
امیرکبیر یکی دیگر از حاضران در نمایشگاه جانبی 

این کنگره بود.
فناوری بیورزونانس در پیشگیری و تشخیص زودرس 
فراوانی  کاربردهای  عفونی  بیماری های  و  آلرژی 
دارد. در چند سال گذشته دانشگاه امیرکبیر از سوی 
شورای عطف،  و  فرهنگی  انقالب   شورای عالی 
فناوری  این  تحقیقات  پیگیری  برای  ابالغیه ای 
گرفت که کارهای نیز در این زمینه انجام داده است.

بیورزونانس رویکردی کل نگر به حوزه سالمت است 
و به عنوان یک روش تشخیصی مکمل در بیش از 90 
کشور دنیا برای تشخیص سریع و به موقع بیماری ها  
با  استفاده از فرکانس و ارتعاش سلول های بدن مورد 
روی  نیز  کنگره  این  در  که  می گیرد  قرار  استفاده 
این فناوری تأکید شد. معاون آزمایشگاه تحقیقات 
این  دبیر اجرایی  امیر کبیر  دانشگاه  بیورزونانس 

کنگره نیز بود.

تأمینبرقپایداربرایمراکزدرمانی
برای  برق   پایدار  تأمین  زمینه  در  که  تانیر  گروه 
بیمارستان ها و مراکز درمانی از طریق نیروگاه های 
در  حاضران  از  نیز  دارد،  فعالیت  تولید پراکنده 
1383فعالیت  سال  از  گروه  این  بود.  نمایشگاه 

رسمی خود را آغاز کرد.
 )Distributed Generation-DG( تولید پراکنده 
فن آوری های  از  بهره گیری  با  که  است  روشی 
 )Small-ScaledTech-nologies( مقیاس کوچک
به تولید انرژی برق در محل مصرف یا نزدیکی آن 

می پردازد.
تولید برق،  بازده  افزایش  انرژی،  تلفات  کاهش 
هم چنین  و  قطع برق  ریسک  چشمگیر  کاهش 
این  مزیت های  مهم ترین  از  شبکه  ایمنی  افزایش 

ایده محسوب می شود.                                                                                           

کنگره
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تأکید بر درمان تروما برای کاهش مرگ ومیر
بیمارستان بقیه الله االعظم به عنوان قطب علمی آموزشی ترومای کشور، دومین کنگره ملی تروما را  13تا 16 آذرماه در سالن 

همایش های کتابخانه ملی ایران برگزار کرد.

دومین کنگره ملی تروما در کتابخانه ملی ایران برگزار شد

بازآموزی  امتیاز  بیشترین  دارای  که  کنگره  این 
برای شرکت کنندگان بود و با شعار محوری »هر روز 
یک حادثه کمتر و در هر حادثه یک قربانی کمتر« 
درباره  نوین  علمی  یافته های  ارایه  شد،  برگزار 
هم چنین  و  متخصصان  برای  مدیریت و  درمان 
برجسته سازی بیشتر موضوع تروما برای متولیان  امر 

را در دستور کار خود داشت.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جامعه 
از  تروما  علمی  قطب  عالوه بر  نیز   جراحان ایران 

برگزار کنندگان این کنگره بودند.
موضوع  با   1393 سال  در  تروما  کنگره  نخستین 
تروما  شد.  برگزار  فرهنگ سازی  و  پیشگیری 
هم چنان در بین سه عامل اصلی مرگ و میر در ایران 
ارایه شده،  آمار  آخرین  اساس  بر  می رود.  شمار  به 
بیشترین آسیب دیدگان حوادث و تصادفات کشور 
20تا40 سال سن دارند که مرگ زودهنگام سبب 
از  دست رفتن 4میلیون سال عمر در ایران می شود. 
رویکرد  با  تروما  کنگره  دومین  بر همین  اساس، 
تازه های تروما و با تأکید ویژه بر مقوله درمان برای 
این  متخصصان  و  پرستاران  پزشکان،  هدف  گروه 

حوزه برگزار شد.

دبیر خانه  به  »240مقاله  افزود:  و  دانست  هوایی 
کنگره فرستاده  شد که از این تعداد 18 مقاله به عنوان 

سخنرانی و بقیه به عنوان پوستر انتخاب شدند.«
ثبت نام  کنگره  در  حضور  برای  1200نفر  از  بیش 
حضور  با  علمی  12پنل  کنگره  این  »در  کردند: 
استادان برجسته کشور برپا شد که در آن ها مباحث 
نوین،  فناوری های  پیشگیری،  حوزه  در  تروما 
زمینه  این  در  که  تجهیزاتی  و  مختلف  درمان های 

کمک می کنند، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.«
هم چنین در روز اول این کنگره چهار روزه، 11 کارگاه 
مفید و عملی برای پزشکان، پرستاران و متخصصان 
رشته های مختلف برپا  شد. به گفته  دکتر متولیان 
قرار  است کنگره آینده تروما به صورت بین المللی و 

با حضور استادان مطرح دنیا برگزار شود.

نصبدستگاههایپزشکیَاوسینادربیش
از300مرکزدرمانی

جانبی  نمایشگاه  در  حاضر  شرکت های  از  یکی 
این  بود.  َاوسینا  تجهیزات  قلبی  شرکت  کنگره، 
شرکت حدود ده سال است که در زمینه تست ورزش، 
حال  در  دستگاه های  فیلد قلبی  و  بازتوانی قلبی 

در  درمان  تازه های  کنگره؛  این  اصلی  محورهای 
در  آموزش  نقش  تروما،  بروز  از  پیشگیری  تروما، 
کاهش حوادث، تریاژ در تروما، نقش فن آوری های 
تروما،  در  پرستاری  مصدومان،  مدیریت  در  نوین 
سامانه کشوری تروما، ثبت آمار، قوانین و   مقررات در 

تروما و اختالالت    روانی پس از تروما )PTSD( بود.
هم چنین در بخش دانشجویی دومین کنگره ملی 
 )FSW(تروما، کارگاه های پژوهشی و ا ف ا س دبلیو
با  مشترک  مهارتی  کارگاه  یک  و  دانشجویان  ویژه 

بخش اصلی کنگره برگزار شد.
دکتر ابراهیم متولیان؛ دبیر  اجرایی دومین کنگره 
ملی تروما در گفت و گو با خبرنگار صنعت درمان، به 
برگزاری این کنگره به صورت هر دو سال یک بار اشاره 
کرد و گفت: »هدف این بود که در زمینه پیشگیری 
باالیی  مرگ و میر  آمار  که  تروما  نوین  درمان های  و 
در کشور دارد و نخستین علت مرگ و میر افراد زیر 
40 سال و سومین علت مرگ در کشور نیز محسوب 

می شود، بحث تخصصی و تبادل نظر صورت گیرد.«
دکتر متولیان نگاه  ویژه این کنگره را آشنایی پزشکان، 
پرستاران و کادر درمانی با درمان های نوین تروما از 
جمله روش های پیشگیری از خون ریزی و راه های 

کنگره
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به  از سال 1384 شروع  َاوسینا که  فعالیت است. 
زمینه  در  کشور  داخل  تولید  کننده  کرد،  فعالیت 

تست ورزش نیز محسوب می شود.
ناصری از کارکنان َاوسینا، با تأکید بر این موضوع 
که تمامی دستگاه های این شرکت نشان استاندارد 
گفت:  دارند،  را   )CE(اروپا سی ای  و  ایران  ملی 
دستگاه های  تروما  کنگره  جانبی  نمایشگاه  »در 
الکترو کاردیو گراف،  بازتوانی قلبی،  تست ورزش، 
هولترهای فشار و هولتر  نمایشگر را به متخصصصان 

این حوزه ارایه دادیم.«
در  که  است  نوار قلب  همان  الکتروکاردیو گراف 
قرار می گیرد  استفاده  مورد  پزشکی  مراکز  بیشتر 
دوباره  بازگشت  برای  بازتوانی قلبی  دستگاه  و 
بیماران پس از عمل جراحی قلبی به حالت عادی 

کاربرد دارد.
شرکت  این  دستگاه های  نصب  به  با اشاره  ناصری 
افزود:  از 300 مرکز  درمانی داخل کشور  در بیش 
نیز  لهستان  و  عراق  آذربایجان،  کشورهای  »در 

دستگاه های شرکت َاوسینا نصب شده است.«
مدیکای  نمایشگاه  در  َاوسینا  حضور  هم چنین  او 
آلمان را موفقیت آمیز توصیف کرد و گفت: »در این 
نمایشگاه توانستیم جدیدترین محصوالت تولیدی 

خود را به بازار پزشکی جهان ارایه کنیم.«

دستگاهاینفرااسکنر
شرکت گنجینه سالمت  پاسارگاد وابسته به بازرگانی 
و  دارو  بخش  در  که  است  پاسارگاد  بین المللی 
شرکت  این  می کند.  فعالیت  تجهیزات پزشکی 
در  را   )Infrascanner(اینفرا  اسکنر دستگاه 
نمایشگاه تروما ارایه داد. اینفرا  اسکنر تنها دستگاه 
زمینه تشخیص  در  که  دنیاست  قابل حمل  دستی 
خون ریزی های  و  هماتوم مغزی  آسیب های مغزی، 
گنجینه سالمت  شرکت  دارد.  کاربرد   داخلی مغز 
 پاسارگاد برای نخستین بار این دستگاه را وارد کشور 
آمریکایی  شرکت  تولید  اینفرا  اسکنر  است.  کرده 
اینفرااسکن)INFRASCAN( است و در 12 کشور 
دنیا به صورت گسترده در نیروهای نظامی و امدادی 

مورد استفاده قرار می گیرد.
 ،)FDA(آمریکا ا ف دی ای  تأییدیه  دستگاه  این 

و   )BSI(انگلیس بی ا س آی  و   )CE(اروپا سی ای 
هم چنین گواهینامه ایزو)ISO( را دارد.

تمرکزرویدستگاهالکتروکاردیوگراف
شرکت داهیان پزشکی  پیشرو، تولیدکننده دستگاه 
به صورت  دستگاه  این  است.  الکتروکاردیوگراف 
در  بیشتر  و  می شود  تولید  شش کاناله  و  سه کاناله 

اورژانس ها مورد استفاده قرار می گیرد.
فعالیت اصلی داهیان پزشکی  پیشرو تولید دستگاه 
الکتروکاردیوگراف است، اما چند سال است که در 
زمینه تجهیزات مدیریت راه هوایی روی محصوالت 

شرکت وی بی ا م)VBM( کار می کند.
 )ACCESSORIES(تنفسی  بیهوشی تجهیزات 
تجاری  نشان  با  مدیریت راه هوایی  دستگاه  و 
شرکت  تجهیزات  دیگر  آلمان  وی بی ا م 
این  بود.  نمایشگاه  این  در  داهیان پزشکی 
جت ونتیالتور دستگاه  هم چنین   شرکت 
ترومای   درمان  برای   )JET-VENTILATOR(
 )LARYNGOBLOC(و الرنگوبلوک فک و صورت 
نمایشگاه  این  در  نیز  را  بیمار  اینتیوبه کردن  برای 

عرضه کرد.

تولیداتوبوسآمبوالنسواتاقعملسیار
شرکت رزم آسا مجری پروژه های تولید آمبوالنس نیز 
از حاضران در نمایشگاه بود. این شرکت در زمینه 
کلینیک  سیار،  آمبوالنس،  انواع  طراحی و  تولید 
اتاق عمل  سیار، رادیولوژی  سیار و آمبوالنس بر روی 

شاسی اتوبوس فعالیت دارد.
برای  متحرک  کانکس های  انواع  طراحی  و    تولید 
حمل و نقل، درمان اولیه و درمان پیشرفته بیماران و 

مصدومان نیز از دیگر کارهای شرکت رزم آسا است.
رزم آسا که نشان تجاری مدآسا را برای محصوالت 
پزشکی خود انتخاب کرده است، محصوالت خود 
آی ا س آی آر آی4370  ملی  استاندارد  بر اساس  را 
بین المللی  استاندارد  و   )ISIRI4370(
ای ا نEN1865( 1865( طراحی  و  تولید می کند و 
 در زمینه تولید انواع برانکار، ساکشن، کیف های دارو 
نیز  آلومینیومی  احیای  و  اولیه  کمک های   و 

فعالیت دارد.                                           

حاضران در نمایشگاه

تجهیز طب حافظ، َاوسینا، پویندگان  راه سعادت، رزم آسا، داهیان پزشکی  پیشرو
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نمایش تازه ترین تجهیزات و فناوری های چشم پزشکی
بیست و ششمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران برگزار شد

بیست و ششمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران از 22 تا 25 آذر در مرکز همایش های رازی تهران برگزار شد. این کنگره دارای 20 امتیاز بازآموزی 
بود که شرکت کنندگان برای استفاده از این امتیاز ، عالوه بر ثبت نام در کنگره باید در سایت بازآموزی کشوری نیز ثبت نام می کردند. انجمن چشم پزشکی 

ایران بیش از ربع   قرن است که این برنامه را برگزار می کند و کنگره امسال نیز در   میان استقبال خوب شرکت کنندگان، در پنج  روز کاری اجرا شد.

فوق تخصصی  حوزه  ویژه  اول،  روز  برنامه های 
چشم پزشکی بود که در کنار آن برای چشم پزشکان 
جوان نیز مانند سال های پیش یک برنامه فشرده 

به صورت مستقل برگزار شد.
مخاطب برنامه  روزهای دوم، سوم و چهارم کنگره 
روی  که  بودند  عمومی  چشم پزشکان  بیشتر 
این  در  عمومی  سطح  در  علمی  جدید  اطالعات 
روزها بحث و تبادل نظر شد. هم چنین در روز پایانی 
با همکاری چند دی کلینیک در سطح شهر تهران 

برنامه جراحی زنده طراحی و اجرا شد.
دکتر علی صادقی طاری، دبیر   اجرایی این کنگره 
دستاوردهای  مهم ترین  از  را  روز  دانش  انتقال 
این گونه کنگره ها دانست و گفت: »کنگره انجمن 
چشم پزشکی ایران هر   ساله نزدیک  به همین  زمان 
تشکیل می شود که امسال در بیست و ششمین دوره 
این کنگره میزبان 2000چشم پزشک و بیش از 60 

شرکت تجاری بودیم.«
ظریف  جراحی های  در  مناسب  ابزار  نقش  او 
کرد:  توصیف  حیاتی  و  مهم  را  چشم پزشکی 
»شرکت های حاضر در نمایشگاه جانبی این کنگره 
به روزترین فناوری در زمینه تجهیزات پزشکی را در 

اختیار چشم پزشکان قرار دادند.«
حسینی،  جهادی  حمیدرضا  دکتر  هم چنین 
خبرنگار  با  گفت و گو  در  کنگره  این  علمی  دبیر 
چشم پزشکی  انجمن  اصلی  هدف  صنعت درمان 
سطح  باالبردن  را  کنگره  این  سالیانه  اجرای  برای 
»از  گفت:  و  دانست  حوزه  این  متخصصان  علمی 
آنجایی که دانش چشم پزشکی مانند دیگر دانش ها 
چنین  باید  است  پیشرفت  حال  در  به سرعت 
کنگره  هایی به صورت سالیانه برگزار شود تا همکاران 
را  و تخصصی خود  اطالعات علمی  چشم پزشکی 
به روز نگه دارند و بهترین خدمات را به بیماران خود 

ارایه دهند.«
به گفته دکتر جهادی تیم علمی و اجرایی برگزار کننده 
کنگره با کمک 5 گروه فوق تخصصی چشم پزشکی 
یک سال  به  نزدیک  ایران  چشم پزشکی  انجمن  از 
پیش کار خود را آغاز کرد: »از میان مقاالت رسیده 
که  شد  انتخاب  مقاله   226 کنگره،  دبیرخانه  به 
103 مقاله در قالب سخنرانی و 123مقاله به صورت 
پوستری در این کنگره ارایه شد.« او تعداد سخنرانان 
و گفت: »سخنرانان  اعالم کرد  نفر  را 16  خارجی 
خارجی از کشورهای مختلفی مانند ایاالت متحده 

آمریکا، کانادا، انگلستان، آلمان، ایتالیا و استرالیا 
بودند.« دکتر جهادی با اشاره به اجرای تور دو روزه 
و  شیراز  و  اصفهان  تاریخی  شهرهای  از  بازدید 
هم چنین بازدید از چند موزه در سطح شهر تهران 
برای مهمانان خارجی، گفت: »این کنگره در قالب 
10سمپوزیوم، 29 کارگاه، 2 سمپوزیوم ویژه گروه 
پرستاری و پاراکلینیکی، 9برنامه ارایه مقاالت برتر 
فیلم و عکس  جشنواره  یک  هم چنین  و  تحقیقاتی 

چشم پزشکی ارایه شد.«

ارایهمحصوالتچشمپزشکیزایسآلمان
توسطشرکتمارستان

شرکت مارستان جدیدترین محصوالت چشم پزشکی 
شرکت زایس)ZEISS( آلمان مانند دستگاه بیومتری 
 ،)700  IOL MASTER(700آی   اُ  ا ل  مستر
 Humphery Field(3پریمتری هامفری فیلد آنالیزر
ا چ دی ُاسی تی  سیروس  ،دستگاه   )Analyzer3
نرم افزار  هم چنین  و   )CIRRUS HD OCT(
در  را   )AngioPlex(آنژیوپلکس آنژیوگرافی 
لیزر  موج  طول  افزایش  داد.  ارایه  نمایشگاه  این 
استفاده شده در دستگاه بیومتری آی   اُ  ا ل مستر700 

کنگره



دستاورد

8081  /www.sanatdarman.ir سال ششم / شماره 67- 66 /  آبان و آذر  1395 

باعث عبور نور لیزر حتی در بیماران با آب مروارید 
بسیار متراکم و به دست آوردن اطالعات مورد نیاز 

برای تعیین آی اُ ا ل)IOL( می شود.
هم چنین دستگاه پریمتری هامفری فیلد آنالیزر3 
به فناوری نوین پریمتری)HFA3( مجهز است و در 
نسل جدید این پریمتری از فناوری لنز مایع استفاده 
شده که نسبت به عیوب انکساری چشم هر بیمار 
دیگر  بنابراین  و  می شود  آزمایش  داده،  مطابقت 
نیازی به جای گذاری لنز با دیوپترهای متفاوت برای 
هر بیمار نیست. از سوی دیگر دستگاه چشم پزشکی 
سیروس ا چ دی ُاسی تی ساخت زایس نیز در معرض 
دید متخصصان قرار گرفت. اسکنر بی همتایی که در 
این دستگاه به کار رفته  است باعث می شود جزییات 
آناتومیک با کیفیتی باال و برای محدوده وسیعی از 

بیماران نمایش داده شود.
روی  بر  آنژیوپلکس  آنژیوگرافی  نرم افزار  هم چنین 
دستگاه سیروس اچ دی ُاسی تی مدل 5000 شرکت 
زایس قابل نصب است و با استفاده از آن می توان 
تصاویر با کیفیت بسیار باال و سه بعدی از الیه های 
شبکیه به همراه تصاویر سه بعدی از آنژیوگرافی عروق 
را به صورت هم زمان و بدون تزریق به روش غیرتهاجمی 
با  به ویژه در تشخیص بیماران  این فناوری  داشت. 
پیشینه دیابت و ا ی ا م دی)AMD( کاربرد فراوان دارد.

حضورپررنگترزایسدرایران
شرکت زایس با بیش از 160 سال قدمت در زمینه 
اپتیک  به شکل تخصصی در حال فعالیت است. 
شرکت کارل زایس به عنوان یک شرکت مادر شامل 
چندین زیر مجموعه تخصصی است که محصوالت 
در  شرکت  این  کاالهای  مهم ترین  چشم پزشکی 
زیرمجموعه پزشکی محسوب می شود. بعد از برجام 
شرکت زایس تصمیم گرفت که حضور خود را در بازار 
نمایندگانش  و  به مشتری ها  و  کند  پر رنگ تر  ایران 

نزدیک تر شود. 
به عنوان  را  نصیری مقدم  علی  در  همین راستا  زایس 
کرد.  انتخاب  ایران  در  خود  تجارت  توسعه  مدیر 
فراغت  خانم  به همراه  نصیری مقدم  هم اکنون 
فعالیت های مربوط به توسعه بازار و هماهنگی های 
انجام  را  تجاری  فرایند  کیفیت  افزایش  برای  الزم 
می دهند. به گفته نصیری مقدم، این شرکت پوشش 
باالبردن  و  ایران  در  خود  کاالیی  گروه های  تمامی 
خود  کار  دستور  در  را  مشتریانش  رضایت  سطح 
قرار داده  است. هم اکنون در زیر مجموعه کاالهای 

پزشکی، شرکت های مارستان و دیده بان تجهیز البرز 
نماینده زایس در ایران هستند که مارستان با پیشینه 
چند دهه فعالیت، قدیمی ترین نماینده این شرکت 
تایماز  شرکت  به تازگی  می شود.  محسوب  آلمانی 
نیز به مجموعه نماینده های زایس در گروه پزشکی 

افزوده شده است. 
طرح  پیاده شدن  به  با   اشاره  نصیری مقدم 
سیاست های  راستای  »در  گفت:  تحول سالمت 
تبیین  با  مارستان  و  زایس  شرکت های  موجود  
سطح  با  خدمات  ارایه  برای  مشترک  راهبردی 
کیفی باال و قیمت گذاری مناسب، همواره یکی از 

خدمت گذاران بخش سالمت کشور بوده اند.
محصوالت رفرکتیو لیزر)Refractive laser( زایس که 
برای اصالح چشم)eye correction( مورد استفاده 
توسط  ایران  در  نخستین بار  برای  می گیرند  قرار 
شرکت تایماز در کنگره چشم پزشکی 1395 معرفی 
)Femtosecond(زایس  فمتوسکند  دستگاه  شد. 
به نام ویزومکس )VisuMax( تحولی نو در مبحث 
 )CE( اصالح چشم است که گواهینامه های سی ای

و اف دی ای  را )FDA( دریافت کرده است.
در  بازارزایس  توسعه  مدیر  فراغت  هم چنین خانم 
ایران به این موضوع اشاره کرد که زایس در دوره 
تحریم ها در زمینه جراحي هاي  انکساري فعالیت 
خود را در ایران به دلیل نبود امکان واردات برخی 
خدمات   نیاز   مورد  که  تحریم  مشمول  قطعات 
پس ازفروش است، محدود کرده بود. این مشکالت 
پس از برجام حل و امکان واردات این کاال به ایران 
فراهم شد، زایس نسل جدید جراحی با دستگاه 
خاص  ویژگی  شامل  که   )VisuMax(ویزومکس
رفع عیوب انکساری بدون فلپ)SMILE( است را 
معرفی کرده است. فراغت گفت: »ما خوشحالیم 
که با ورود دستگاه ویزومکس)Visumax( به بازار 
این  از  جراحي هاي  انکساري،  حوزه  در  ایران 
نخواهیم  بي نصیب  نزدیك  آینده ای  در  فناوری 
ماند و امیدواریم در این راستا به سالمت هموطنان 

کمك شایاني شود.«

دستگاههایچشمپزشکیدرسبدمحصوالت
شرکتتایماز

شرکت تایماز که به تازگی نمایندگی لیزر فمتوسکند 
ویزومکس  شرکت  اسمایل )SMILE(، لیزر اگزایمر 
مل 90 و مل 80، فیکو ویترکتومی، لنزهای داخل 
چشمی تک کانونی و چندکانونی و هم چنین آی او.
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 )ZEISS(شرکت زایس )IOL MASTER( ال مستر
را دریافت کرده، برای نخستین بار در کنگره سالیانه 
انجمن چشم پزشکی ایران حضور داشت. شرکت 
تایماز در سالنی اختصاصی به مساحت 100 متر، 
فوق متخصصان  و  متخصصان  پزشکان،  پذیرای 
این  تایماز در  بود.  مجرب شرکت کننده در کنگره 
حضور  با  خود  چشم پزشکی  محصوالت  از  کنگره 

کارشناسان بین المللی شرکت زایس رونمایی کرد. 
این  به  اشتیاق  و  شور  افزودن  برای  تایماز  شرکت 
کنگره، مسابقه ای با یک سوال طراحی کرده بود که 
در روز چهارشنبه 24 آذر مراسم قرعه کشی آن برگزار 
شد و به هشت نفر از کسانی که نام شان از گردونه 

قرعه بیرون آمد، جوایز نفیسی اهدا کرد. 
فیلیپس   شرکت های  نمایندگی  تایماز  شرکت 
 ،)Primus( پریموس  ،)MMM( ام ام ام  ،)Philips(
الکترولوکس )Electrolux(،  هیل رام )Hill-Rom( را 
نیز در زمینه های تصویربرداری و کنترل عفونت دارد.

به گفته مدیران شرکت تایماز، این شرکت همواره 
در تالش است تا با شعار »لحظه ای که تکنولوژی 
می انجامد:  انسانی  ارزش  یك  خلق  به  پزشکی 
»بیماران دوباره لبخند می زنند و این لحظه ای است 
که ما برای آن می کوشیم.«  تمام فناوری پزشکی را 
به خدمت بگیرد تا لبخند دوباره ای بر روی صورت 

بیماران عزیز کشورمان نقش ببندد.

نصببیشتریندستگاهاگزایمرلیزر
شرکت فجرشاهد 28 سال پیشینه فعالیت در زمینه 

و  دارد  را  پزشکی  چشم  تجهیزات  و  لوازم  واردات 
نمایندگی   23 داشتن  با  است  توانسته  تاکنون 
تولیدکننده  شرکت های  برترین  از  انحصاری 
به  را  خدمت  بهترین  جهان  در  پزشکی  تجهیزات 

جامعه چشم پزشکی و مردم ایران عرضه کند.
گفت:  شرکت  این  بازرگانی  مدیر  یزدانی  عبداله 
با همه مراکز  ارتباط خوبی  این سال ها  »در طی 
کیفیت  و  کرده ایم  برقرار  درمانی  و  دانشگاهی 
کاالهای وارداتی ما همواره به گونه ای بوده است 
داشته  همراه  به  را  مصرف کنندگان  رضایت  که 

است .
مهم ترین  از  یکی  را  رفرکتیو  بخش  تجهیزات  او 
افزود: »بیشترین  و  بخش های شرکت معرفی کرد 
دستگاه اگزایمرلیزر نصب شده در کشور مربوط به 
انحصاری  نمایندگی  ما  که  است  تکنوالس  شرکت 

محصوالتش را به عهده داریم.« 
اگزایمرلیزر  بر  عالوه  نمایشگاه  این  در  فجرشاهد 
 )OCT(ُاسی تی دستگاه  انواع  تکنوالس،  شرکت 
 ،)Optoven( آپتاون  آمریکایی  شرکت  تولیدی 
کمک  تشخیصی  و  تشخیص  دستگاه های 
تاکاجی  و   )TOMEY( تامی  شرکت های  از 
شرکت  از  چشمی  لیزرهای   ،)TAKAGI(
شرکت  از  جراحی  لوازم  آلمان،   )ARC( ِای آرسی 
کم بینایی  محصوالت  و  فرانسه   )Moria( موریا 
دیگر  و  آلمان   )Eshenbach( اشنباخ  شرکت   از 
دید  معرض  در  را  چشم  مصرفی  محصوالت 

متخصصان قرار داد.

حاضران در نمایشگاه

ایران ممکو، اکبریه، باهر مهد، بهستان دارو، پارس دیدگان،  آمیکو یسنا پارس، آیبک طب پارس، ابطحی طب، 
ایران، مارستان، مدیریت و  توانا ابزار پرتو، صوفیا طب)آلکان(، فجر شاهد، گروه بینا  چشم تهران و سایدکس 
مهندسی توسعه آریان)آریان مدکو(، مهر داور)گلبندی(، مهندسی پزشکی عالی پیام، نگاه طب، آرمان فارمد، 
اترف)ایران  ولک(، ایران لنز  گستر، بایر  پارسیان، بینا ساز ابزار، بینا مد، تعاونی تولیدی لنز دیدار، چیستا  درمان 
قشم، خانه نگاه چشم)خانه لنز(، دیدگاه طب، رستا  ایمن دارو، زیست مند، سپاهان سامع، سپهر طب مهر  میهن، 
کلینیک بصیر، البراتوارهای سینا دارو، نوین دید آزما، بانک چشم جمهوری اسالمی ایران، قطب علمی آموزشی 
دانشگاه های  تحقیقات چشم  مراکز  نگاه،  کلینیک  شهید بهشتی،  علوم پزشکی  دانشگاه  چشم پزشکی 
توانگران کارآفرین،  نابینایان  تهران، شهید بهشتی، علوم پزشکی زاهدان و بیمارستان رسول اکرم، مؤسسه 
نوآوران  سالمت، ابزار درمان گستر مهسا، اسطوره طب پارس، تدبیر  کاالی جم، دیده بان تجهیز البرز، انتشارات 
آرتین طب، رایت آریا ویژن، ستاره شمال اپتیک، سینا طب، صنایع پزشکی بینا طب تبریز)علیدوست(، طب تصویر، 
عصر صنعت آتبین، فیروز تجارت، کلینیک پروتز چشم بینابخش، مانی صفا، مؤسسه پویان، نیک بین طب آریا، 
بهزیستی، مجله پامبد)Pumbed(، آیتک ویژن ایرانیان، ابزار طب پویا، پیشرفت درمان، تابان ابزار آزما، تایماز، 
تجارت بین الملل موج، تجهیزات پزشکی سعید ابطحی، عرشیا گستر تجارت امروز، گیفان، لردگان، مدیساطب 

درمان، موج طب پارسیان، نیکو شریان، هوران و انجمن چشم پزشکی ایران.
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محصوالت بــــر ایـــرانممکو تمـــرکــز
چشمپزشکی

شرکت ایران ممکو حدود 48 سال است که در زمینه 
تجهیزات پزشکی فعالیت می کند. در حقیقت این 
لوازم  شرکت  قدیمی ترین  حاضر  حال  در  شرکت 
بهداشتی در ایران است. مهدی شناسی مدیرعامل 
این شرکت گفت:  »این شرکت، نخستین شرکتی 

است که لیزر پزشکی را وارد ایران کرد.«
به گفته خانم فالح، کارشناس فروش ایران ممکو، 
محصوالت  روی  را  تمرکزش  بیشترین  شرکت  این 
چشم پزشکی از شرکت های بسیار مشهور و سازنده 
این  اما در کنار  دستگاه های جدید گذاشته  است 
فعالیت، روی بخش های دیگر پزشکی نیز در زمینه 
استفاده  بیشترین  کشورمان  در  که  دستگاه هایی 
محصوالتی  ممکو  ایران  می کند.  فعالیت  می شود 
دست چین از آمریکا، آلمان، سوییس، ژاپن و فنالند 

وارد و عرضه می کند.
در ضمن فعالیت های واردات دستگاه ها و خدمات 
پس ازفروش این دستگاه های پیچیده چشم پزشکی 
از سوی ایران ممکو به گونه ای بوده که چشم پزشکان 
و بیمارستان ها از این خدمات استفاده کرده و ایران 
ایران ممکو  ممکو را کرارًا مورد تقدیر قرار داده اند. 
در زمینه داروهای چشمی نیز فعالیت می کند که 
داروهای  هم چنین  و  آب سیاه  درمان  داروهای 
حساسیت های چشمی از جمله کاالهای ارایه شده 

این شرکت هستند. 

لیزرهایوارداتیبرایجراحیقرنیه
شرکت باهر   مهد بیشتر در بخش جراحی اتاق عمل 
مختلفی  کنگره های  در  هرساله  و  می کند  کار 
شرکت  این  می کند.  شرکت  چشم پزشکی  مانند 
در کنگره امسال دستگاه اگزایمر محصول  شرکت 
شوییند)SCHWIND( آلمان را به نمایش گذاشت.

این  باهر مهد،  مدیر  بازاریابی  خلیل آذر،  حسین 
گفت:  و  کرد  معرفی  دنیا  دستگاه  را  دستگاه 
»جراحی های  قرینه با این دستگاه انجام می شود 
که شرکت باهر مهد نماینده انحصاری فروش آن در 

ایران است.«
دستگاه های  باهر مهد  شرکت  خلیل آذر،  گفته  به 
مرتبط با جراحی فیکو  و ویزکتومی، جراحی قرنیه و 
رتین)Retin( را نیز وارد کشور می کند: »نمایندگی 
انحصاری شرکت ایریدکس)IRIDEX( آمریکا را داریم 
که تولید کننده طیف وسیعی از لیزرهای اختصاصی و 

سه گانه برای جراحی های رتین  و    قرنیه است.«

محصوالتجراحیهایقرنیهوویترکتومی
شبکیه

شرکت تجهیزات پزشکی ابطحی طب از سال1371 
و  تخصصی  زمینه  در  و  کرد  آغاز  را  خود  فعالیت 

فوق تخصصی چشم پزشکی کار می  کند.
جعفری مدیر  فروش این شرکت با اشاره به واردات 
محصوالت برجسته چشم پزشکی از اروپا، آمریکا و 
ژاپن توسط ابطحی طب گفت: »شرکت ما نمایندگی 
مانند  شرکت هایی  خدمات  و  فروش  انحصاری 
نایدک)NIDEK(ژاپن، زایمر)ZIEMER(سوییس، 
)MSD(ا م ا س دی انگلیس،   )RAYNER(ری نر

آی سیس  و   )ION VISION(آی اُ ا ن ویژن ایتالیا، 
)Eye Sys( آمریکا در ایران را به عهده دارد.«

شرکت  این  فوق تخصصی  بخش  جعفری  گفته  به 
ویترکتومی  شبکیه،  جراحی  و  جراحی  قرنیه  در 
محصوالت گوناگونی را برای ارایه به متخصصان این 
حوزه دارد: »ویترکتومی نوعی از جراحی  چشمی 
است که برای درمان برخی از اختالالت شبکیه و 

زجاجیه به کار می رود.«

ارایهانواععدسیهایچشمی
شرکت آیبک طب پارس در دو بخش ابزار جراحی و 
عدسی  عینک فعالیت می کند. به گفته حمیدرضا 
میریوسفی، مدیر فروش بخش جراحی این شرکت، 
آیبک طب پارس در بخش عدسی  عینک نمایندگی 
شرکت هویا )HOYA( در ایران را به عهده دارد و ابزار 
پانکتوم    و  چشمی  داخل  لنز های  جراحی چشم، 
پالک از مهم ترین ابزار در بخش جراحی این شرکت 

محسوب می شود.  
هم چنین سید امین فاطمی اپتومتریست و مدیر  فنی 
بخش اپتیک این شرکت، ژاپن را یکی از کشورهای 
برتر دنیا در صنعت  اپتیک دانست و گفت: »هویا یک 
شرکت ژاپنی است که در زمینه تجهیزات چشمی 
فعالیت می کند و عدسی های هویا به دلیل کیفیت 
بسیار باال در ساخت عینک های طبی و آفتابی مورد 

استفاده قرار می گیرد.«
 )PNX KIDS( فاطمی، عدسی های پی ا ن ایکس کیدز
»عدسی های  افزود:  و  کرد  معرفی  کودکان  ویژه  را 
اچ وی ال ال)HVLL( محصول برجسته این شرکت 
است که عالوه بر دید در همه لحظات، الیه محافظت 
از نور آبی ساطع شده از صفحه نمایش ها و کنترل نور 
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ماورا   بنفش)UV( را نیز دارد.«

چشمی داخل لنزهای و فیکو دستگاه
صوفیاطب

در  که  است  سال  حدود11  صوفیاطب  شرکت 
فعالیت  چشم پزشکی  تخصصی  محصوالت  زمینه 
می کند و نماینده انحصاری آلکان در ایران است. 
لنزهای  شرکت  این  مدیر فروش  معماران  مهدی 
اگزایمر  و  ویترکتومی  دستگاه های  چشمی،  داخل 
کرد  معرفی  شرکت  محصوالت  مهم ترین  به عنوان  را 
محصول  فیکو  ویترکتومی  »دستگاه های  گفت:  و 
شرکت های سنتریون)CENTURION(، کانستلیشن 

)Constellation( و اینفینیتی)Infiniti( است.«
لنزهای  و   )500-X(500اگزایمر ایکس لیزر  او 
محصول  را  چشمی  داخل   )Trifocal(تریفوکال
شرکت پان اپتیکس)PanOptix( معرفی کرد و افزود: 
 Ultra( سرت  اولترا  شرکت  محصول  پیرلود  »لنز 
 )Ultra Vit( و پروب های پرسرعت اولترا ویت )Cert

محصول  کانستلیشن است«
به گفته معماریان دستگاه فیکو این شرکت کم و   بیش 
در بیشتر مراکز  درمانی مورد استفاده قرار می گیرد و 
لنزهای داخل چشمی شرکت نیز به علت دربرگیری 

طرح  سالمت بسیار کاربرد دارد.

از خارج به فیکو-ویترکتومی صادرات
کشور

هدف  با  عالی پیام  مهندسی پزشکی  شرکت 
طراحی، تولید و ارایه خدمات مربوط به محصوالت 
حال  در  که  است  20سال  از  بیش  چشم پزشکی 
فیکو- تولید کننده  شرکت  این  است.  فعالیت 
ویترکتومی در ایران و خاورمیانه است. دستگاهی 
که با نمونه های خارجی خود از لحاظ کیفی رقابت 

می کند و در حال صادرات به کشورهای دیگر است.
گفت:  شرکت،  این  مدیربازرگانی  پیام  محمد 
»دستگاه فیکو-ویترکتومی مروارید موفق به گرفتن 
استاندارد سی ای)CE(  اروپا شده است و هم اکنون 
در بیش از 150مرکز داخل کشور در حال کار است.«
او با اشاره به  داشتن نمایندگی شرکت هایی مانند 
)Quantel Medical(فرانسه،  کوانتل مدیکال 
 ،)Engineering Heidelberg( آلمان  هایدلبرگ 
ویسونکس  هم چنین  و  ایتالیا    )CSO( سی اس ُا 
یوبی ام  »پروب های  گفت:  آمریکا   )Visunex(
شرکت  ویژه  اکوگرافی  دستگاه  و   )UBM(

کوانتل مدیکال کامل و با کیفیت است که درکنار انواع 
دستگاه لیزرتراپی  و بایومتری های اولتراسونیک و 
A/B-( ِای/بی-اسکن   ،)A-Scan( ِای-اسکن 
Scan(، پکیمتری و آی سایزر )Eye Sizer( تعداد 

وسیعی ازمحصوالت موردنیاز را تولید می کند.«
به گفته محمد پیام شرکت هایدلبرگ آلمان که انواع 
از  می کند  تولید  را  چشم  تصویربرداری  تجهیزات 
دنیا درجه یک  و کیفیت تصویری در  فناوری  نظر 
درمانی،  معتبر  مراکز  بیشتر  و  می شود  محسوب 
آموزشی و تشخیصی به خاطر دقت در تصویربرداری 
از دستگاه های تصویربرداری ُاسی تی و آنژیوگرافی 
استفاده  شرکت  این   )OCT Angio(ُاسی تی

می کنند.«
کمرا  فوندوس   ، قرنیه  توپوگرافی  دستگاه های  او 
به عنوان محصوالت شرکت  را  انواع اسلیت لمپ  و 
سی اس ُا ایتالیا معرفی کرد: »هم چنین نمایندگی 
ویسونکس آمریکا را دراختیار داریم که دستگاه های 
تصویربرداری و اکوچشمی مربوط به بیماری های 
این  تولید  می کند.  تولید  را  نارس  نوزادان   شبکیه 
دستگاه در دنیا خیلی محدود است که  ویسونکس 
دستگاه  این  تولیدکنندگان  معروف ترین  از  یکی 

محسوب می شود.«
نمایندگی  گرفتن  به  اشاره  با  پایان  در  پیام  محمد 
در   )Sometech(سامتک شرکت  محصوالت 
»سامتک  گفت:  پیام  عالی  شرکت  توسط  ایران 
است.  جراحی  سه بعدی  میکروسکوپ  تولید کننده 
در این ویدیومیکروسکوپ، پزشک بدون نگاه کردن 
نمایش  صفحه  یک  طریق  از  می تواند  چشمی  به 
سه بعدی جراحی را با دقت و کیفیت بیشتری انجام 

دهد.«

دستگاههایاولتراوایتفیلد
چشم و پوست  حوزه  در  پارس  آمیکو یسنا  شرکت 
و  گوش،حلق و بینی  حوزه های  که  دارد  فعالیت 
مغز و اعصاب نیز در حال اضافه شدن به این مجموعه 

هستند.
محصوالت  بخش  مدیر  اسحاقی  گفته  به 
چشم پزشکی این شرکت، شرکت آمیکو یسنا پارس 
در این بخش نمایندگی َای ا م ُا)AMO(، اوپتوس و 

شرکت آمریکایی سویسسی آلکان را دارد.
فیکو  دستگاه های  و  چشمی  داخل  لنز های  او 
دانست:  ای ا م ُا  شرکت  محصوالت  مهم ترین  از  را 
اولترا  دستگاه های  اوپتوس  آمریکایی  »شرکت 
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آنژیوگرافی  ویژه   )Ultra-wide-field(وایت فیلد 
تولید می کند، لنز های تماسی و محلول های مراقبت 
از این لنزها محصول شرکت آلکان است و هویکس 
و چشم پزشکی  اپتومتری  دستگاه های تشخیصی 
دارد.« به گفته او بیشتر بیمارستان ها و مراکز درمانی 
مانند  آلکان  و  َای ا م ُا  محصوالت  روی  ایران  معتبر 
لنزهای بانداژ، لنزهای داخل چشمی و دستگاه های 

فیکو کار می کنند.«

محصوالتمتنوعشرکتهایمعتبرجهانی
در  فعالیت  پیشینه  سال   22 نیکو شریان  شرکت 
زمینه تجهیزات پزشکی دارد و 10سال است که وارد 
حوزه چشم پزشکی شده است. این شرکت نماینده 
انحصاری چندین شرکت معتبر خارجی مانند، ام آی 
)MIT Medical Technologies( مدیکال تکنولوژی

سوییس،   )MERIDIAN(مریدن و  آمریکا 
)FISO(ژاپن، فیزو )SHIN-NIPPON(شینی پون
)Rumex(رومکس نیدز)NIEITZ(ژاپن،  ایتالیا، 

آمریکا و آی تک)EyeTech( آلمان است و پیش از 
این نیز نماینده دوملینس )Domilens( بوده که به 
سبب طرح تحول نظام سالمت، از ورود کاالهای آن 

جلوگیری شده است. 
شرکت،  این  مدیرعامل  الجوردی  فرداد 
از  یکی  را  خود  نمایندگی  تحت  دستگاه های 
می توانم  جرات  »به  گفت:  و  دانست  بهترین ها 
این  نمایندگی های  مجموعه  جمع آوری  در  بگویم 
دستگاه های  است،  شده  بسیاری  دقت  شرکت 
اسلیت،  )اتو،  ژاپن  شینی پون  شرکت  تشخیصی 
توپوگرافی  عکسبرداری،  دستگاه  چارت،  فروپتر، 
ساخت  سبز  لیزر  و  یاگ  لیزر  دستگاه های  و..(، 
شرکت مریدن سوییس  با 50 سال قدمت یکی از 
این  این که  ضمن  است،  بوده  دنیا  در  بهترین ها 
شرکت مشاور سازمان ناسا) آمریکا( در زمینه لیزر 
نیز است. محصوالت  شرکت نیدز ژاپن رتین اسکوپ 
از  یکی  که  است  ایندایرکت  افتالمسکو،  و 
می شود.  شناخته  معتبر  البته  و  بازار  قدیمی های 
که  ایتالیا  فیزو  کمپانی  چشم پزشکی  یونیت های 
در  برجسته  محصوالت  جمله  از  است  دست ساز 
دنیا است که به راحتی بیمار و پزشک اهمیت بسیار 
تخصصی  قلبی  و  چشمی  جراحی  ابزار  می دهد، 
 ))Rumex رومکس  شرکت  که  فیکو  پروب های  و 
آمریکا تولید می کند با کیفیت بسیار باالی تیتانیوم 
اتاق های  در  همکاران  دوست  بسیار،  مقاومت  و 

نیز  آلمان  آی تک  شرکت  محصوالت  است،  عمل 
تا  می دهد  را  اختیار  این  عمل  اتاق های  همه  به 
با  شبکه  به صورت  خود  جراحی  اعمال  از  بتوانند 
کیفیت فول اچ دی)Full HD( فیلمبرداری کنند. 
الجوردی با اشاره به استقبال خوبی که از نمایشگاه 
امسال صورت گرفت، گفت: »نمایشگاه امسال از 
نظر مدیریت، نظم و اجرا بسیار خوب بود و فضای 
که  بودند  گرفته  نظر  در  غرفه ها  برای  را  بیشتری 
به صورت  غرفه ها  تقسیم  باعث شد شیوه  امر  این 
صورت  گذشته  سال های  به  نسبت  منطقی تری 
بگیرد  و فضای بازتری را در اختیار شرکت ها قرار 
برای  گرفته شده  نظر  در  و هم چنین فضای  دهند 
صرف ناهار میهمانان بسیار بهتر از سال های پیش 
مطلوب تری  احساس  ناهار  صرف  زمان  در  و  بود 
نسبت به سال قبل وجود داشت. کامال مشخص بود 
که زحمات زیادی در پس این امکانات و تغییرات 
بوده است و باید از مسؤوالن برگزاری کنگره تشکر 

کرد.« 

جراحی تخصصی ابزار جدیدترین ارایه
چشمپزشکی

تجاری  نام  با  که  طب  خسرو مدیسا  هولدینگ 
حدود  شامل  می شود،  شناخته   )KMT(کی ا م تی
11 شرکت در زمینه های مختلف تجهیزات پزشکی 
درمان  مدیسا طب  شرکت  هولدینگ  این  از  است. 
که در حوزه محصوالت تخصصی چشم پزشکی کار 

می کند، در این نمایشگاه حضور داشت.
جراحی  ابزار  محصوالت  نمایندگی  شرکت  این 
کارل  و   )PMS(پی ا م ا س  ،)MARD(ا م َای آر دی
اشتورز آلمان است که انواع آندوسکوپ ها و ابزار 
جراحی را تولید می کند. مدیسا طب درمان در غرفه 
خود ابزار تخصصی جراحی چشم پزشکی شرکت 
چشم پزشکی  تشخیصی  ابزارهای  و  پی ا م ا س 
شرکت هاین را در معرض دید متخصصان این حوزه 

قرار داد.
حوزه  در  فعالیت  سال   70 پیشینه  با  هاین 
تجهیزات پزشکی به عنوان تولید کننده مرغوب ترین 
مدیسا طب  و  شده  است  شناخته  تشخیصی  ابزار 
درمان که در ارایه تجهیزات مختلف پزشکی تجربه 
دیرینه ای دارد، نمایندگی انحصاری محصوالت این 

شرکت را در ایران به عهده دارد.
افتالموسکوپ مستقیم و غیرمستقیم و لوازم جانبی 
تصاویر  بزرگ نمایی  برای  دوچشمی  لوپ  آن ها، 
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جراحی در اتاق عمل، رتینوسکوپ و مجموعه ابزار 
جراحی فیکو از دیگر محصوالت ارایه شده در غرفه 

مدیسا طب درمان بود. 

محصوالتابزارمعاینهوتشخیص
از 20 سال  شرکت عرشیا گستر تجارت امروز بیش 
است که در زمینه تجهیزات پزشکی خدمات مختلفی 
محصوالت  نمایندگی  شرکت  این  می دهد.  ارایه 
این  در  و  دارد  به عهده  را  ایران  در  آمریکا  ولش آلن 
نمایشگاه مجموعه محصوالت معاینه و تشخیصی 

ولش آلن را در معرض دید عموم قرار داد.
و  فشارسنج ها  معاینه،  گوشی های  و  چراغ ها 
تب سنج های دیجیتالی، الرنگوسکوپ فایبراپتیک، 
مهم ترین  از  افتالموسکوپ  و  اتوسکوپ  مجموعه 
محصوالت ارایه شده این شرکت در این نمایشگاه بود.

لیزرشبکیهتولیدیایران
 1392 سال  از  که  مهسا  ابزار  درمان  گستر  شرکت 
شروع به کار کرد تولید کننده لیزر شبکیه و هم چنین 

تابلو بینایی سنجی در ایران است.
لیزر شبکیه برای درمان بیماری های شبکیه چشم 
کاربرد دارد و در اتاق عمل و مطب مورد استفاده قرار 
می گیرد. هم چنین تابلوی بینایی سنجی به صورت 
حوزه  در  نیز  دیگر  شرکت های  که  است  ا ل ای دی 

تولید این تابلو وارد شده اند.

فعالیتتخصصیدردرمانخشکیچشمدر
ایران

شرکت مدیریت و مهندسی توسعه آریان)آریان مدکو( 
با 9 سال پیشینه فعالیت، تنها نماینده انحصاری 

محصوالت تخصصی خشکی چشم در ایران است. 
این  آریان مدکو،  آرامش فر مدیرعامل  الهه  به گفته 
و  چشم پزشکی  با  ابتدا  در  را  خود  فعالیت  شرکت 
وسایل مصرفی آن آغاز کرد و به مرور  زمان وارد حوزه 
حدود  هم اکنون  که  شد  عمومی  چشم پزشکی 
یک سال است که بخش تخصصی خشکی چشم را 

برای ادامه فعالیت خود انتخاب کرده  است.
بخش  به  کم توجهی  از  گالیه  اظهار  با  آرامش فر 
زیادی  بیماران  این که  »با  گفت:  خشکی چشم 
به خصوص در میان قشر فقیر و آسیب پذیر جامعه با 
این بیماری دست و پنجه نرم می کنند، اما به خاطر 
شرکت های  امکانات،  و  وسایل  نبودن  درآمد زا 
کم توجهی  بخش  این  به  مراکز درمانی  و  تجاری 

می کنند.«
آریان مدکو نخستین شرکت تخصصی خشکی چشم 
در ایران است و هم اکنون همه محصوالتش در این 

حوزه قرار دارد.
با  آریان مدکو  شرکت  همکاری  آغاز  به  آرامش فر 
کرد  اشاره  نیز  آلمان  کشور  سنترال مدکو  شرکت 
سنترال مدکو  شرکت  با  مشارکت  »در  افزود:  و 
ایران  به  سریع تر  خیلی  را  فناوری  ابزار  توانستیم 
با  مرتبط  محصوالت  واردات  برای  و  کنیم  وارد 
را  تحریم ها  و  سیاسی  مسایل  خشکی چشم، 

کم رنگ کنیم.«
 )HD ANALAYZER( او از ورود نخستین ا چ دی آنالیزر
شرکت ویزیومتریکس )Visiometrics( به ایران خبر 
داد و گفت: »این شرکت که سرمایه گذارانی آمریکایی 
دارد در زمان تحریم ها حتی یک  دستگاه به ایران وارد 
نکرد و امسال بعد از دو سال مذاکره از طریق دفتر آلمان 
توانستیم نمایندگی دستگاه کاربردی این شرکت را 

برای کشور بگیریم.«
 ،)TearLab(آریان مدکو دستگاه آمریکایی تی یرلب
 )SBMsistemi( ا س بی ا م سیستمی  دستگاه 
تست  آن،  اپتومتری  نرم افزارهای  و  ایتالیا 
یک بار مصرف ا س ا م تیوب )SMTube(، دستگاه های 
 )BON optic(ُبن اپتیک شرکت  تشخیصی 
آمریکایی  شرکت  بلفاریت  درمان  دستگاه  و  آلمان 
به له فکس)Blephex( را در این نمایشگاه در معرض 

دید متخصصصان این حوزه قرار داد.
را  آی پد  روز  فناوری  آریان مدکو،  آرامش فر  گفته  به 
به دنیای چشم پزشکی کشور وارد کرد: »دستگاها 
س بی ا م  سیستمی به عنوان لوازم جانبی روی آی پد 
را  تشخیص ها  پزشک یک سری  که  نصب می شود 
انجام  بخواهد،  که  آی پد شخصی خود هر کجا  با 
می دهد.« او هم چنین با اشاره به جای گزینی تست 
یک بار مصرف ا س ا م تیوب به جای تست شرمر گفت: 
»تست  شرمر باید 5دقیقه داخل پلک مریض بماند، 
اما ا س ا م تیوب فقط 5ثانیه به لبه خط اشکی متصل 
می شود و ضمن صرفه جویی در زمان، درد مریض را 

نیز حذف می کند.«
به گفته آرامش فر شرکت ُبن روی تمامی دستگاه های 
افزوده  نیز  را  میبیوگراف  دستگاه  خود  تشخیصی 
در  تشخیصی  دستگاهی   است:»میبیوگراف 
زمینه خشکی چشم و آنالیز  اشک است که افزودن 
تست های  شدن  معمولی تر     سبب  دستگاه،  این 

خشکی چشم می شود.«                                             

کنگره
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مؤسسه ای سی آرآی)ECRI(  نسخه خالصه شده ای از 10 خطر مهم فناوری در حوزه سالمت را به عنوان 
خدمتی عمومی و رایگان برای اطالع رسانی به مراکز بهداشتی و درمانی در مورد مسایل مهم مربوط به ایمنی 
درباره شیوه استفاده از دستگاه ها و سامانه های پزشکی، ارایه کرده است. منت کامل این گزارش در دسرتس 
اعضای موسسه، از طریق وب سایت عضویت خود در این سازمان قابل دسرتسی است. در این مقاله با 
خطرهای مهم فناوری در حوزه سالمت آشنا می شویم.

10 خطر مهم فناوری در حوزه سالمت برای سال 2016
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لیستخطراتبرایسال2016:
آندوسکوپ های  ناقص  و  ناکافی  شست وشوی   .1
موجب  می تواند  ضدعفونی  از  قبل  انعطاف پذیر 
انتشار عوامل بیماری زای)PATHOGENS( مهلک 

شود.
2. نادیده گرفتن هشدارها می تواند عواقب مهلکی 

داشته باشد.
3. قصور و کوتاهی در پایش وضعیت بیماران جراحی 
به دلیل دریافت داروهای مخدر دچار  شده ای که 
آسیب  به  می تواند  شده اند،  تنفسی  مرکز  ضعف 

مغزی یا مرگ بینجامد.
بیمارانی  از  ناقص  و  ناکافی  مراقبت  و  نظارت   .4
خطر  می شوند  پایش  تله متری  دستگاه های  با  که 

بالقوه ای برای بیماران ایجاد می کند.
کادر  و  متخصص  پزشکان  ناکافی  آموزش های   .5
درمانی درباره فناوری های نوین اتاق عمل موجب 

افزایش خطر آسیب به بیماران می شود.
پیکربندی  هنگامی که  به وجودآمده  خطاهای   .6
مراکز  کاری  گردش  و  سالمت  اطالعات  فناوری 

بهداشتی و درمانی یکدیگر را پشتبانی نکنند.
7. انجام تزریق های غیر ایمن، بیماران را در معرض 

انواع عفونت ها قرار می دهد.
موجب  گاما  دوربین  مکانیکی  مشکالت   .8

آسیب های بسیار جدی و یا مرگ می شود.
9. نقص در کاربری و عملکرد نامناسب ونتیالتورها 
می تواند موجب خطرات جدی در بیمارن وابسته به 

ونتیالتور شود.

یواس بی  ورودی  های  از  نادرست  استفاده   .10
)USB( می تواند موجب عملکرد نادرست تجهیزات 

پزشکی شود.

هدفازارایهاینفهرست
استفاده ایمن از فناوری سالمت هم چون سرنگ ها، 
سامانه های  و  بیمار،  حیاتی  عالیم  نمایشگرهای 
اطالعات سالمت نیاز به شناسایی منابع احتمالی 
گام  و  فناوری ها  این  با  مرتبط  یا مشکالت  و  خطر 
برداشتن در کاهش احتمال بروز عوارض نامطلوب 
آن ها را در بر خواهد داشت. فهرست ارایه شده مراکز 
بهداشتی و درمانی را  در رسیدن به این مهم یاری 

می کند.
سالمت  حوزه  در  فناوری  مهم  خطر   10 فهرست 
که هر سال توسط گروه تجهیزات پزشکی مؤسسه 
منابع  می شود،  منتشر   )ECRI(ای سی آرآی
بالقوه خطر در این حیطه را شناسایی کرده است 
از  ارایه شده  موارد  گروه  اعتقاد  به  که  به گونه ای 
موارد دارای اهمیت در سال پیش رو خواهد بود. در 
این فهرست صرفًا به مشکالتی که به صورت مکرر 
گزارش شده است یا مواردی که دارای پیامدهای 
شدیدی هستند پرداخته نشده است، به هر حال در 
تحلیل این چنین اطالعاتی نیز در نظر گرفته شده 
قضاوت  نشان دهنده  فهرست  این  ترجیحًا  است. 
حاضر  حال  در  باید  که  است  خطراتی  درباره  ما 

اولویت بندی شوند.
نشان دهنده  فهرست  این  در  ارایه شده  موارد  تمام 

هستند  پیشگیری  قابل  که  هستند  مشکالتی 
دقیق  مدیریت  طریق  از  می توان  که  خطراتی  یا 

فناوری ها، اثرات آن ها را به حداقل رساند.

چگونهعناوینانتخابشدهاند
این فهرست بر آنچه که به طور کلی به عنوان مخاطرات 
شایع و مشکالتی که نتیجه خطرات به وجود آمده از 
استفاده از انواع خاصی و یا ترکیبی از فناوری های 
این فهرست درباره  تمرکز دارد. در  پزشکی است، 
یا  و  خاص  مدلی  به  که  مشکالتی  یا  و  خطرات 
تأمین کننده خاصی مربوط باشد بحث نخواهد شد.

دانشمندان،  ای سی آرآی،  مؤسسه  مهندسان 
متخصصان، و دیگر تحلیلگران حوزه ایمنی بیمار، 
عناوینی معرفی کرده اند که این عناوین بر اساس 
از  کسب شده  بینش  و  افراد  این  شخصی  مهارت 

طریق موارد زیر ارایه  شده است:
 بررسی حوادث

 آزمایش دستگاه های پزشکی
کارآزمایی های  ارزیابی  و  عملکردها  مشاهده   

بیمارستانی
 مرور متون مختلف

 مصاحبه با کاکنان درمانی، مهندسان پزشکی، 
مدیران فناوری، کارکنان خرید، رؤسای سامانه های 
پزشکی،  دستگاه های  تامین کنندگان  و  سالمت، 
بررسی کنندگان هم چنین هزاران گزارش مرتبط با 
فناوری سالمت را که از محیط های گوناگون فرستاده 
گزارش هایی  کرده اند.  ارزیابی  و  بررسی  بود  شده 

10 خطر مهم فناوری 
در حوزه سالمت برای سال 2016
مؤسسه ای سی آرآی)ECRI(  نسخه خالصه شده ای از 10 خطر مهم فناوری در حوزه سالمت را به عنوان 
خدمتی عمومی و رایگان برای اطالع رسانی به مراکز بهداشتی و درمانی در مورد مسایل مهم مربوط به 
ایمنی درباره شیوه استفاده از دستگاه ها و سامانه های پزشکی، ارایه کرده است. متن کامل این گزارش 

در دسترس اعضای موسسه، از طریق وب سایت عضویت خود در این سازمان قابل دسترسی است.
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که از طریق شبکه های گزارش مشکالت به سامانه 
فرستاده  موسسه   )PSO( پی اس ُا  بیماران  ایمنی 

شده و به اشتراک گذاشته شده اند.
معرفی  مختلف  عناوین  جمع آوری،  مرحله  از  پس 
 10 تخصصی،  کمیته  توسط  آن  بررسی  از  پس  و 
عنوان برجسته انتخاب شد. بازخوردها برای تنظیم 
پارامترهای  شده اند.  وزن دهی  نهایی  فهرست 

وزن دهی عبارتند از:
 شدت: احتمال این که این عامل بتواند منجر به 

آسیب جدی و یا مرگ شود چیست؟
 تکرار: احتمال بروز این خطر چقدر است؟ آیا این 

خطر بیشتر رخ می دهد؟
 وسعت: اگر خطری رخ می دهد، آیا پیامدهای آن 
تعداد زیادی از مردم را در یک مرکز درمانی و یا طیف 

وسیعی از مراکز تحت تاثیر قرار می دهد؟
 سختی تشخیص: آیا مشکل به سختی تشخیص 
داده می شود؟ آیا مشکل می تواند پیش از شناسایی 
پایین  سطح  خطاهای  رخداد  به  آن،  اصالح  و 

به صورت آبشاری بینجامد؟
 نمایه: آیا این مخاطرات، عمومیت قابل توجهی 
کسب کرده است؟ یا این خطر در رسانه ها گزارش 
شده است و بیمارستان آسیب دیده از این موضوع، 
توجه منفی دریافت کرده است؟ آیا این خطر در حال 
تبدیل به کانون توجه نهادهای نظارتی و یا عامالن 

اعتباربخشی است؟
 قابلیت پیشگیری: آیا در حال حاضر می توان در 
راستای پیشگیری از مشکل و یا کاهش خطرات آن 

آیا باال بردن سطح آگاهی  اقداماتی را انجام داد؟ 
می تواند احتمال بروز خطر را در آینده کاهش دهد؟

همه عناوینی که برای این فهرست انتخاب شده اند 
باید تا حدودی قابل پیشگیری باشند. اما هر یک از 
یک  درحکم  خود،  به خودی  می تواند  معیارها  این 
موضوع قابل بحث در این فهرست باشد. در این مقاله 
خوانندگان به قضاوت درباره بحرانی بودن این عوامل 
و دیگر خطرات ناشی از آن ها در مراکز بهداشتی و 

درمانی خود،  تشویق شده اند.
هم چنین به این موضوع توجه داشته باشید که نبود 
به  این مؤسسه اعالم شده،  مواردی که در مطالعات 
منزله این موضوع نیست که موارد مطرح شده قبلی 
دارای اهمیت نبوده است. بسیاری از این مخاطرات در 
مراکز وجود دارند، و بیمارستان ها باید با کاهش آن ها، 
فعالیت های خود را ادامه دهند. با این وجود، متخصصان 
ما بر این باورند که در سال ،2016 باید به دیگر موضوعات 

مرتبط در این حوزه توجه ویژه ای داشت.
آندوسکوپ های  ناقص  و  ناکافی  شست وشوی   -1
موجب  می تواند  ضدعفونی،  از  پیش  انعطاف پذیر 
انتشار عوامل بیماری زای)PATHOGENS( مهلک 

شود.
ابزارهای  کافی  شست وشوی  در  کاستی  و  قصور 
آلوده پیش از استریل و ضدعفونی کردن آن ها برای 
به  منجر  می تواند  بعدی،  بیماران  در  به کارگیری 

گسترش عوامل بیماری زای مهلک شود.
پاک کردن بقایای بیولوژیکی و دیگر مواد خارجی 
و  سترون سازی  مرحله  از  قبل  ابزارها  روی  از 

کلیدی  جنبه هــای  از  یکــی  ضدعفونی کردن،  
شست وشوی مؤثر است. اگر این مرحله پاک سازی 
و  سترون سازی  نگیرد  انجام  درست  اولیه 

ضدعفونی کردن نمی تواند اثر بخش باشد.
آندوسکوپ های  درباره  نگرانی  کلی  به طور 
انعطاف پذیر، و به طور خاص درباره دئودنوسکوپ ها 
بسیار جدی و  قابل توجه است زیرا طراحی پیچیده، 
فرایند  آن ها،  در  بلند  و  باریک  کانال های  وجود 
می کند.  مواجه  جدی  مشکالت  با  را  پاک سازی 
مقاوم  باکتری  مهلک  عفونت های  از  مجموعه ای 
آنتی بیوتیک کارباپنیم )CRE( که توجه زیادی  به 
را در سال های 2014 و 2015 به خود جلب کرد، 
نشان دهنده این نگرانی بود که میان مرگ بیماران 
و استفاده آن ها از دئودنوسکوپ هایی که به صورت 
کامل ضدعفونی نشده بودند وابستگی و ارتباطی 

وجود داشته است.
پروتکل  در  پاک کردن  مراحل  به  بی توجهی 
عفونت های  به  می تواند  تجهیزات  آماده سازی 
و  بهداشتی  مراکز  اساس  این  بر  بینجامد،  مرگبار 
تجهیزات  مناسب  آماده سازی  درباره  باید  درمانی 
برای استفاده های مجدد به کارکنان مربوطه تاکید 

و اصرار کنند.
2- نادیده گرفتن هشدارها می تواند عواقب مهلکی 

داشته باشد.
پاسخگویی  و  تشخیص  زمینه  در  کوتاهی  و  قصور 
به موقع و به هنگام به یک هشدار بالینی می تواند منجر 

به آسیب جدی یا مرگ بیمار را در پی داشته باشد.



90

مقاله

سال ششم / شماره 67- 66 /  آبان و آذر  1395 

مواردی که بیمار در معرض خطر قرار می گیرد عبارت 
است از :

وسیله  توسط  هشداری  قابل  وضعیت  زمانی که   
شاخص های  )مانند  نشود  داده  تشخیص  پزشکی 
و  ونتیالتور  حیاتی،  عالیم  پایش  فیزیولوژیکی 

پمپ های تزریق(
 زمانی که وضعیت قابل هشداری تشخیص داده 
شده ولی با موفقیت به کاربری که بایستی پاسخ دهد 

انتقال داده نمی شود.
 زمانی که وضعیت به کارکنان بالینی انتقال داده 
می شود ولی به درستی سوق دهی نمی شود. )خواه 
به دلیل بی توجهی به اعالن هشدار، انتخاب حالت 

بی صدا برای اعالن و یا پاسخ نادرست باشد(
تمام  در  بالینی  هشدارهای  خطرات  به  پرداختن 
مدیریت  جامع  برنامه  یک  نیازمند  خود،  اشکال 
هشدارها است که باید دربرگیرنده تمام  ذی نفعان از 

سراسر سازمان باشد.
بیماران  وضعیت  پایش  در  کوتاهی  و  قصور   -3
جراحی شده ای که به دلیل دریافت داروهای مخدر 
دچار ضعف مرکز تنفسی شده اند، می تواند به آسیب 

مغزی یا مرگ بینجامد.
داروهای  از عمل جراحی  بعد  که  بستری  بیماران 
مخدری هم چون مورفین ، هیدرومورفن ، و یا فنتالین  
دریافت کرده اند در معرض خطر ضعف مرکز تنفسی 
قرار دارند و این به نوبه خود می تواند آسیب مغزی 

ناشی از فقدان اکسیژن یا مرگ بینجامد.
باشند،  از  جهات دیگری سالم  بیماران  اگر  حتی 
ممکن است در معرض این خطر قرار داشته باشند، 

برای نمونه:

 بیمارانی که در حال دریافت داروی دیگری با اثر 
آرام بخشی باشند.

 بیمارانی که به صورت هم زمان یک یا چند بیماری 
مزمن مشخص و یا پنهان )نامشخص( دارند که این 
وضعیت آن ها را مستعد ابتال به بیمارهای تنفسی 
می سازد. مانند چاقی بیمارگونه و یا ایست تنفسی 

در هنگام خواب.
انتقال داروی   نتایج خطاهای دارویی در نتیجه 
بیش از مقدار در نظر گرفته شده، برای نمونه، یک 
برنامه ریزی  زمان هایی هم چون  در  دارویی  خطای 
دوز یا غلظت دارو در پمپ سرم یا در زمان استفاده 
رخ  اشتباه،  دارو  یا  نادرست  غلظت  با  سرنگی  از 

می دهد.
اکسیژن رسانی  متناوب  سنجش  و  بازرسی 
)اکسیژناسیون( و نفس دهی )ونتیالسیون( بیماران 
روشی  یک بار(،  )چندساعت  متناوب  به صورت 
ناکافی و ناقص برای تشخیص ضعف مرکز تنفسی 

است.
برای حل این مشکل، مسؤوالن یک مرکز بهداشتی 
و درمانی  باید توصیه های مرتبط ارایه شده از سوی 
بنیاد ایمنی بیماران  بیهوشی  )APSF( و کمیسیون 

مشترک را اجرا کنند.
4. نظارت و مراقبت ناکافی و ناقص از بیمارانی که 
می تواند  می شوند  پایش  تله متری  سامانه های  در 

بیماران را در معرض خطر قرار دهد.
نظارت و مراقبت نادرست و ناقص از بیمارانی که در 
سامانه های تله متری، مانیتور پایش می تواند موجب 
تشخیص ندادن حالت های بحرانی و پیرو آن منجر به 
آسیب شود. عواملی که می توانند در بروز این مشکل 

دخیل باشند عبارتند از:
پایش  دستگاه های  که  نادرست  فرض  این   
را  بالقوه  کشنده  آریتمی های  تمامی  می توانند 

تشخیص دهند.
 ازدیاد تمایل به استفاده از پایشگرهای تله متری 
بیماران نسبت به گذشته و هم چنین به کارگیری آن 
در مناطقی که نظارت نزدیک بر بیماران امکان پذیر 
مناسبی  نسبت  که  نواحی  نمونه،  برای  نیست. 

پرستار به بیمار ندارند.
به پایش بیمار تنها در   نمایش اطالعات مربوط 
از  پاره ای  آن ممکن است  ایستگاه مرکزی، که در 
نبود کارکنان در مشاهده داده ها و  به دلیل  وقایع 
شکل موج های حیاتی بیمار یا مشغول بودن با دیگر 

وظایف، نادیده گرفته شود.
پیامد این عوامل آسیب های جدی به بیمار یا مرگ 
خواهد بود. کاستن اثر این مشکل مستلزم آموزش 
فناوری  محدودیت های  مورد  در  کارکنان  مناسب 
پایش و عواملی است که منجر به از دست رفتن رصد 
در  اقداماتی  اجرای  و هم چنین  رویدادها می شود 

راستای بهبود نظارت و مراقبت بیمار است.
5. آموزش های ناکافی کارکنان درمان  در رابطه با 
افزایش  موجب  عمل  اتاق های  نوین  فناوری های 

خطر آسیب به بیماران می شود.
با  رابطه  در  درمانی  کادر  ناکافی  آموزش های 
بروز  به  می تواند  عمل  اتاق  نوین  فناوری های 
مدت  شدن  طوالنی تر  پیرو  و  کاربری  خطاهای 
عمل جراحی،  بروز عوارضی که نیاز به درمان های 
مضاعف داشته باشد یا حتی آسیب جدی به بیمار 

یا مرگ بینجامد.

نمایش اطالعات مربوط به پایش بیمار 
تنها در ایستگاه مرکزی، که در آن ممکن 

است پاره ای از وقایع به دلیل نبود 
کارکنان در مشاهده داده ها و شکل 

موج های حیاتی بیمار یا مشغول بودن با 
دیگر وظایف، نادیده گرفته شود. پیامد 

این عوامل آسیب های جدی به بیمار و یا 
مرگ خواهد بود. کاستن اثر این مشکل 

مستلزم آموزش مناسب کارکنان در مورد 
محدودیت های فناوری پایش و عواملی 

است که منجر به از دست رفتن رصد 
رویدادها می شود و هم چنین اجرای 
اقداماتی در راستای بهبود نظارت و 

مراقبت بیمار است
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خطاهای مرتبط با آموزش می توانند در شرایط ذیل 
رخ دهند:

 آموزش های الزم ارایه داده نشده، ناکافی یا بی اثر 
باشند )برای نمونه، آموزشی که اطمینان کافی از 

مهارت برای کاربر حاصل نشده باشد(
 آموزش ها برای همه اعضای گروه درمانی از جمله 
استخدام  تازگی  به  که  افرادی  کارکنان،  پزشکان، 
نشده  ارایه  شیفتی  کارکنان  هم چنین  و  شده اند، 

باشد.
عمل  یک  در  دستگاه  یک  از  استفاده  از  پیش   
جراحی، دوره آموزشی الزم توسط تمام اعضای تیم 

مربوطه گذرانده نشده باشد.
 70 حدود  ای سی آرآی،  موسسه  برآورد  طبق  بر 
را  از دستگاه های پزشکی  ناشی  از حوادث  درصد 
می توان به خطای کاربر یا روش استفاده از آن نسبت 
داد. بسیاری از این حوادث در صورتی که کاربران 
درک بهتری از دستورالعمل استفاده و بهره برداری 
پیشگیری  قابل  باشند،  داشته  را  دستگاه ها  از 
خواهد بود. از این رو مراکز درمانی باید آموزش ها و 
یادگیری های مرتبط با فناوری های جدید را هم چون 
آموزش های مداوم به عنوان یک اصل در برنامه های 

خود قرار دهند.
6. خطاهای ناشی از ناسازگاری پیکربندی فناوری 
اطالعات سالمت و گردش کاری مراکز بهداشتی و 

درمانی 
تطابق و سازگاری ضعیف میان پیکربندی فناوری 
یا  و  کاری  گردش  و   )HIT(سالمت اطالعات 
فرایندهای جاری یک مرکز درمانی، امکان و احتمال 
افراد  قراردادن  هم چنین  و  پزشکی  خطاهای  بروز 

در معرض خطر را افزایش می دهد. در صورتی که 
پیکربندی فناوری اطالعات سالمت نتواند گردش 
کاری و فرآیندهای به کاررفته در یک واحد مراقبتی 
و  کاری  گردش های  اگر  یا  کند  پشتبانی  را  ویژه 
روش های عملیاتی استاندارد مطابق با قابلیت های 
بروز  باشد، موجب  تنظیم نشده  فناوری اطالعات 

مشکالت خواهد شد.
این موضوع می تواند به مسایلی هم چون موارد زیر 

منجر شود:
یافتن  در  ناتوانی  یا  اطالعات  دست رفتن  از   
فناوری  سامانه های  کمک  به  نیاز  مورد  اطالعات 

اطالعات سالمت
مقادیر  درباره  نامناسب  کاربردی  برنامه های   
و  زمان بندی  دارویی،  دز  تنظیم  برای  پیش فرض 

دستورهای دارویی به جای مقادیر مورد انتظار
 خطاهای ورودی

 استفاده از راه حل های جایگزین)دورزدن مشکل 
بدون حل آن(

هر یک از این مشکالت به دلیل امکان ایجاد تاخیر در 
انجام درمان، درمان ناصحیح یا انجام نشدن درمان، 
بیمار را در معرض خطر و آسیب قرار می دهد. از این رو 
مراکز درمانی باید در هنگام انتخاب سامانه فناوری 
را  پیکربندی  به  مربوط  مسایل  سالمت  اطالعات 
میان  سازگاری  باید  هم چنین  و  دهند  قرار  مدنظر 
بررسی  را  کاری  و گردش های  توانایی های سامانه 
کنند یا گردش های کاری موجود در مراکز را اصالح و 

اعتبارسنجی کنند. 
7. انجام تزریق های غیر ایمن، بیماران را در معرض 

انواع عفونت ها قرار می دهد.

و  بیمارستان ها  در  غیرایمن  تزریق  شیوه های 
از  یکی  به عنوان  سرپایی  درمانی  محیط های 
نگرانی های موجود در حوزه ایمنی بیمار است. در 
بیشتر این موارد حوادثی رخ می دهد که منجر به 
عفونت های  گسترش  خونی،  ویروس های  انتقال 
باکتریایی، و ایجاد شرایط بالقوه برای ابتال بیماران 
نیازمند  موضوع  این  و  می شود،  عفونت ها  به 
از  وسیعی  طیف  در  آگاهی  ایجاد  و  اطالع رسانی 
بیمارانی است که سالمتی آن ها در معرض تهدیدها 

قرار دارند.
برخی از حالت هایی که بیماران را در معرض خطر 

قرار می دهند عبارتند از:
 استفاده مجدد از سرسوزن یا سرنگی که قبال برای 

دارو استفاده شده
 به اشتراک گذاری قلم انسولین در میان بیماران 

)حتی اگر یک سوزن جدید استفاده شود(
 استفاده از یک ویال دارویی تک دوز برای بیماران 

مختلف
 استفاده نکردن از روش های ضدعفونی درهنگام 

آماده سازی، به کارگیری و تزریق داروها
تزریق  شیوه های  از  ناشی  محیطی  آلودگی های 

غیرایمن می توانند منجر به موارد زیر شود
 انتقال و بروز بیماری یا مرگ بیمار 

درمانی،  و  بهداشتی  مراکز  شهرت  به  آسیب   
ضررهای مالی، و یا وضعیت اعتبارنامه آن ها

 پیگردهای کیفری و در نتیجه مجازات های مربوط 
به آن ها 

راه حل این مشکالت در گرو شیوه عملکرد کارکنان 
مدیران  مقدم،  خط  در  درمانی  و  بهداشتی  مراکز 
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بیمارستان ها، کلینیک های سرپایی و مراکز پرستاری 
ماهر و  بیماران خواهد بود.

موجب  گاما  دوربین  مکانیکی  مشکالت   .8
آسیب های بسیار جدی یا مرگ می شود.

سنگینی  متحرک  اجزای  از  گاما  دوربین های 
اجزاء  این  افتادن  و  چرخش  که  شده اند  تشکیل 
روی  بر  توجهی  قابل  آسیب  بروز  باعث  می توانند 
بیماران یا کاربران آن ها شود. مؤسسه ای سی آرآی 
نواقص  از  متعددی  و سازمان اف دی ای گزارشات 
فنی دوربین های گاما که موجب آسیب های جدی 

هم چون آسیب به یک نوزاد، دریافت کرده اند.
 چنین آسیب هایی می توانند زمانی که دستگاه ها 

به درستی نگهداری نشده باشند، رخ دهند.
 در حقیقت نگرانی قابل توجه این موضوع است 
به  همیشه  ایمنی  به  مربوط  فراخوانی های  به  که 
بروز  باعث  و  نمی شود  پرداخته  موقع  به  شیوه ای 

شرایط خطرناک می شود.
در طول دو سال گذشته با وجود ثبت بیش از 40 مورد 
فراخوان ایمنی در خصوص دوربین های گاما از سوی 
اف دی ای)FDA(، امکان بروز حوادث ناگوار در هر 
مؤسسه مراقبت  های بهداشتی که فاقد فرآیندهای 
مؤثر برای اقدامات الزم در قبال فراخوان ها بوده، 

وجود داشته است.
مراکز درمانی باید به کارکنان خود تاکید کنند که به 
هیچ عنوان بیماران را در اتاق اسکن دوربین گاما 
تنها نگذراند. هم چنین این مؤسسه ها باید اقدامات 
مربوط به نگهداری، سرویس و بازرسی دوربین های 
گاما را با توجه به راهنمایی های شرکت سازنده اجرا 
کنند و به تمامی فراخوان های موجود و اطالعیه های 

ایمنی عمل کنند.
9. نقص در کاربری و عملکرد مناسب ونتیالتورها 
می تواند موجب خطرات جدی در بیماران وابسته به 

ونتیالتور شود.
ونتیالسیون نامناسب بیمار، آسیب های ریوی ناشی 
از تهویه مکانیکی را به ویژه در بیمارن بخش های ویژه 
به دنبال خواهد داشت و  این امر می تواند منجر به 
مرگ نیز شود. راهبرد ها و پروتکل های محافظتی ریه 
)برای نمونه استفاده از حجم جاری پایین( توسعه 
یافته است، مدهای تنفسی پیشرفته و مشخصه های 
پیشرفته دیگری در دسترس قرار داده شده است تا 
متخصصین بالینی را در راستای ونتیالسیون ایمن و 

مؤثر یاری دهند. با این وجود، در بیشتر موارد:
 از مزایای این تکنیک های ایجادشده به درستی 

استفاده نمی شود.
 در زمانی که دستگاه ها در گارانتی)ضمانت( بوده، 
بهترین اقدامات و قابلیت های دستگاه مورد ارزیابی 

و پذیرش قرار نمی گیرد.
راهبردهای  تا  می شود  موجب  که  عواملی 
ونتیالسیون ایمن و مؤثر به خوبی اجرا نشود شامل 

موارد ذیل است:
اجرای  برای  مؤثر  و  مداوم  آموزش های  فقدان   

بهترین روش های ونتیالسیون بیمار
عملکردی  قابلیت های  از  ناکافی  درک   

ونتیالسیون های پیچیده
 استفاده از اصطالحات متناقض میان سازندگان 
و  اشتباه  بروز  موجب  ونتیالتور،  دستگاه های 

وضعیت های گیج کننده میان کاربران می شود.
مراکز درمانی با به وجودآوردن شرایطی که در آن همه 

کارکنان درگیر با تهویه مکانیکی به درک یک سانی 
از  قابلیت های دستگاه ها و استفاده از آن ها رسیده 

باشند، می توانند این اثرات سوء را کم رنگ تر کنند.
یواس بی  ورودی  های  از  نادرست  استفاده   .10 
)USB( می تواند موجب عملکرد نادرست تجهیزات 

پزشکی شود.
اتصال دستگاه ها و متعلقات غیرمجاز به ورودی  های 
یواس بی موجود بر روی تجهیزات پزشکی می تواند 
موجب عملکرد نادرست دستگاه های پزشکی شود. 
روی  بر  نادرست  اتصاالت  این  مستقیم  اثرات  از 
عملکرد وسیله پزشکی که در کارآزمایی بالینی دیده 
می شود می توان به بوت کردن مجدد نمایشگر عالیم 

حیاتی اشاره کرد.
مشکالت احتمالی در این حوزه عبارتند از:

ارایه  توقف  نتیجه   در  و  دستگاه  خاموش شدن   
خدمت درمانی و یا مراقبتی به بیمار

 تغییر در تنظیمات دستگاه و در نتیجه آن اختالل 
در عملکرد دستگاه

 توقف عمل پایشگری بیمار و ناموفقی در اعالن 
مشکالتی که نیاز به توجه و بررسی ویژه ای دارد

یواس بی  ورودی  های  به  کنترل نشده  دسترسی 
امنیتی  موارد  نقض  موجب  دستگاه   )USB(
و  بیماران  نتیجه می تواند داده های  و در  می شود 
دستگاه های مراکز بهداشتی و درمانی را در معرض 

خطر قرار دهد.
از این رو در مراکز بهداشتی و درمانی نیاز به توسعه 
و  استفاده  روی  بر  خاص  سیاست های  اجرای  و 
دستگاه های  یواس بی  ورودی  های  به  دسترسی 

پزشکی  مشهود است.                                           

40
 

در طول دو سال گذشته با وجود ثبت 
بیش از 40 مورد فراخوان ایمنی در 
خصوص دوربین های گاما از سوی 

اف دی ای)FDA( ، امکان بروز حوادث 
ناگوار در هر مؤسسه مراقبت  های 

بهداشتی که فاقد فرآیندهای مؤثر برای 
اقدامات الزم در قبال فراخوان ها بوده، 

وجود داشته است
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بیامرستان

بیامرستان شهید مهدی رشیعت رضوی تنها بیامرستان منطقه 9 شهرداری تهران است. این بیامرستان که در رسآسیاب در منطقه 
مهرآباد تهران بنا شده است، زیر نظر مدیریت درمان سازمان تأمین اجتامعی استان تهران فعالیت دارد و یک بیامرستان عمومی 
است.  این بیامرستان 9 هزار مرت مساحت و 6 هزار مرت زیربنا دارد. ساختامن اصلی بیامرستان شامل  چهار بخش بسرتی است. 
رادیولوژی، آزمایشگاه و آشپزخانه نیز در زیرزمین این ساختامن قرار دارد. این بیامرستان 110 تخت مصوب و 98 تخت فعال 
دارد که به گفته دکرت احمدرضا خزاعی، رییس بیامرستان به زودی سه تخت پست سی سی یو نیز به مجموعه تخت های بیامرستان 
افزوده می شود. بخش های بسرتی شامل بخش قلب با 27 تخت، داخلی با 34 تخت و سی سی یو )CCU( 13 تخت می شود. 
هم چنین بخش کودکان شامل 21 تخت اطفال و سه تخت نوزاد است. گزارش خربنگار ما را از این بیامرستان بخوانید.

بیمارستانی بدون بخش جراحی و مراقبت های ویژه
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بیمارستان شهید شریعت رضوی 9 هزار متر مساحت 
و 6 هزار متر زیربنا دارد. ساختمان اصلی بیمارستان 
رادیولوژی،  است.  بستری  بخش  چهار  شامل  
آزمایشگاه و آشپزخانه نیز در زیرزمین این ساختمان 
بیمارستان دارای  این  بعدی  قرار دارد. ساختمان 
ساختمان  این  همکف  طبقه  در  است.  طبقه  سه 
نیز  سوم  و  دوم  طبقه  دارد،  قرار  داخلی  درمانگاه 
می شود.  بیمارستان  اداری  بخش های  به  مربوط 
ساختمان مجاور نیز به  درمانگاه قلب و اورژانس 
اختصاص دارد. داروخانه، انبار دارو و تجهیزات در 
قسمت شرقی بیمارستان، مسجد و مهدکودک نیز 

در قسمت جنوبی ساختمان قرار دارد. در سال 93 
در قسمت ملکی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی 
در این بیمارستان یک آمفی تئاتر و محل استراحت 
پزشکان به مساحت 270 متر ساخته شد. هم چنین 
بیمارستان دارای فضای سبز و زمینی برای بازی 

کودکان است.
این بیمارستان 110 تخت مصوب و 98 تخت فعال 
رییس  خزاعی،  احمدرضا  دکتر  گفته  به  که  دارد 
نیز  پست سی سی یو  تخت  سه  به زودی  بیمارستان 
به مجموعه تخت های بیمارستان افزوده می شود. 
بخش های بستری شامل بخش قلب با 27 تخت، 

داخلی با 34 تخت و سی سی یو )CCU( 13 تخت 
می شود. هم چنین بخش کودکان شامل 21 تخت 

اطفال و سه تخت نوزاد است.
اکوکاردیوگرافی،  شامل  پاراکلنیک  واحدهای 
تســت ورزش، آنــدوسکوپــی، کلــونــوسکوپـــی، 
اسپیرومتری، آزمایشگاه، رادیولوژی، سونوگرافی، 
دو  امسال  پایان  تا  می شود.  هولترمانیتوریگ 
دستگاه جدید ماموگرافی و اوپی جی نیز خریداری، 
نصب و راه اندازی خواهد شد. درمانگاه نیز شامل 
درمانگاه های سرپایی و درمانگاه  عمومی می شود 
فعال  شبانه روزی  به صورت  عمومی  درمانگاه  که 

گزارش خبرنگار صنعت درمان از بیمارستان شهید شریعت رضوی

بیمارستانی بدون بخش جراحی و مراقبت های ویژه

بیمارستان شهید مهدی شریعت رضوی تنها بیمارستان منطقه 9 شهرداری تهران است. این بیمارستان که در سرآسیاب در منطقه مهرآباد تهران بنا 
شده است، زیر نظر مدیریت درمان سازمان تأمین اجتماعی استان تهران فعالیت دارد و یک بیمارستان عمومی است. ساختمان کنونی بیمارستان 
شهید شریعت رضوی وقف بنیاد آذرفر برای امور درمانی است. بنابراین از بیمارستان های اجاره ای سازمان تأمین اجتماعی محسوب می شود. 
بیمارستان شریعت رضوی درمیان مجموعه های تأمین اجتماعی بعد از بیمارستان شهید لواسانی که دارای تخصص قلب است، دومین مرکز پر 

مراجعه بیماران قلبی در سطح استان  تهران است. 

شیما عسگری

اورژانسنیازمندتوسعهوبهسازیاست
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جراحی  اطفال،  قلب،  داخلی،  درمانگاه  است. 
تزریقات  و  تاالسمی  پوست،  چشم،  سرپایی، 
این  درمانگاه های  در  موجود  تخصص های 
بیمارستان است. این بیمارستان دارای سه واحد 
تابعه است که شامل پلی کلینیک تخصصی حسن 
و    21 درمانگاه  قزوین،  خیابان  در  دهقان برزکی 
درمانگاه 22 سازمان تأمین اجتماعی در صادقیه 
جراحی  پوست ومو،  کودکان،  داخلی،  می شود. 
خدمات  زنان وزایمان  و  پزشکی  چشم  عمومی، 
تخصصی و پزشک عمومی، دندان پزشکی، مامایی، 
بهداشت مادروکودک و تزریقات و پانسمان خدمات 
عمومی پلی کلینیک تخصصی حسن دهقان برزکی 
است. هم چنین خدمات تخصصی درمانگاه شماره 
21 شامل داخلی  و کودکان و خدمات تخصصی 
درمانگاه شماره 22 نیز شامل داخلی مغز و اعصاب، 

پوست ومو و زنان و زایمان می شود.  
فعال  دندان پزشکی  واحد  یک  بیمارستان  این  در 
یک  و  صبح  در  دندان پزشک  سه  دارد.  وجود  نیز 
دندان پزشک نیز عصرها فعال هستند. به طور کلی 
درمانگاه های  مجموعه  در  دندان پزشک  یازده 

بیمارستان حضور دارند.
منطقه  بیمارستان  تنها  به عنوان  بیمارستان  این 
9 روزانه پذیرای تعداد زیادی از مراجعان و بیماران 
این  سرپایی  درمانگاه  به  مراجعان  تعداد  است. 
بیمارستان به ویژه در نیمه دوم سال به 1500 نفر 
در طول شبانه روز می رسد. در طول سال نیز روزانه 
بین هزار تا 1200 نفر مراجعه کننده وجود دارد. در 
بخش بستری نیز بین 400 تا 600 بیمار در طول 
بیمارستان  این  می شوند.  درمان  و  بستری  ماه 
تأمین  بیمارستان های  میان  در  گذشته   سال 
اجتماعی استان تهران باالترین ضریب اشغال تخت 

را داشته است.
در این بیمارستان بخش جراحی، بیهوشی و ریکاوری 
وجود ندارد. بلکه یک اتاق عمل سرپایی وجود دارد 
که عمل های جراحی سرپایی مانند برداشت خال، 
برداشتن کیست، برداشتن توده های چربی، ختنه 
هم چنین اعمال جراحی سرپایی پوست با دستگاه 
کوتر و لیزر در آن انجام می شود. روزانه تعداد 20 تا 
30 عمل جراحی سرپایی در این بیمارستان انجام 
می شود: »با توجه به این که در این بیمارستان بخش 
ندارد،  وجود   )ICU( ویژه  مراقبت های  و  جراحی 
حیات  تهدیدکننده  مسایل  که  بدحالی  بیماران 
داشته باشند براساس شیوه نامه بیمارستان پذیرش 

می شوند. این بیماران پس از پایدارسازی براساس 
بیمارستان های  دیگر  در  دارند  که  عارضه هایی 
سازمان تأمین اجتماعی، بیمارستان های دولتی یا 
خصوصی بنا به درخواست بیماران پذیرش گرفته 
اعزام  بیمارستان،  آمبوالنس های  به وسیله  و  شده 
آسیب های  دچار  که  بیمارانی  بیشتر  می شوند. 
به  هستند  ارتوپدی  و  اعصاب  مغز،  جراحی، 

بیمارستان فیاض بخش منتقل می شوند.«
شبانه روزی  شریعت رضوی  بیمارستان  اورژانس 
سی پی آر  اتاق  یک  و  بستری  تخت  شش  دارای  و 
تزریقات  تخت  سه  و  کامل  تجهیزات  با   )CPR(
سرپایی است. بیشتر مراجعان به اورژانس بیماران 
بیمارستان  این  رییس  گفته  به  هستند.  قلبی 
که  است  ساختاری  ایرادهای  دارای  اورژانس 
اندیشیده شود. اکنون کف  باید برای آن چاره ای 
اورژانس، دیوارها و جایگاه پرستاران بازسازی شده 
است. با توجه به وقفی و اجاره ای بودن زمین کنونی 
گسترش  برای  ساخت وساز  اجازه  بیمارستان، 
شرایط  بهترشدن  »برای  ندارد:  وجود  اورژانس 
اورژانس، پیشنهاداتی به سازمان ارایه شده است. 
اگر زمین بیمارستان از صاحب اصلی آن خریداری 
سازمان  ملکی  ساختمان های  جز  بیمارستان  و 
بهتر  اجتماعی شود، یک ساخت وساز اساسی تر، 

و مطابق با اصول بیمارستانی  انجام خواهد شد.«
بیان کرد که راه دومی  این میان دکتر خزاعی  در 
نیز برای گسترش اورژانس وجود دارد. او از خرید 
مجاور  در  مترمربع  هزار  چهار  مساحت  به  زمینی 
اتوبان فتح خبر داد و گفت: »مذاکراتی با صاحب 
کنونی  زمین  خریداری  برای  بیمارستان  اصلی 
موافقت  صورت  در  است.  شده  انجام  بیمارستان 
این بیمارستان از زمین های ملکی سازمان تأمین 
خریداری شده  زمین های  با  و  می شود  اجتماعی 
آن  پس  از  شد.  خواهد  یکی  شمالی  بخش  در 
ساخت وساز و توسعه بیمارستان آغاز می شود. در 
تأمین  سازمان  از  الزم  مجوزهای  صورت  این  غیر 
اجتماعی دریافت شده تا در زمین ملکی بیمارستان 
ساخته  مناسب  ابعاد  با  بیمارستانی  اورژانس  یک 
شود. پس از احداث این ساختمان جدید، بخش 
منتقل  آن  دوم  طبقه  به  نیز  بیمارستان  اداری 
می شود. هم چنین ساختمان کنونی نیز به توسعه 

درمانگاه اختصاص داده می شود.«
یکی از سیاست های کالن سازمان تأمین اجتماعی 
برنامه ارتقای هتلینگ به صورت جامع در کل کشور 

دکتر احمدرضا خزاعی:
اگر زمین بیمارستان از صاحب 

اصلی آن خریداری و بیمارستان 
جز ساختمان های ملکی سازمان 
اجتماعی شود، یک ساخت وساز 
اساسی تر، بهتر و مطابق با اصول 

بیمارستانی  انجام خواهد شد
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تاریخچهبیمارستان

بیمارستان شهید شریعت رضوی در سال 1345 
هجری شمسی، راه اندازی شد و اکنون 50 سال 
است که درزمینه درمان بیماران فعالیت می کند. 
انقالب  از  پیش  و  کار  ابتدای  از  بیمارستان  این 
اسالمی ایران از زیرمجموعه  های سازمان تأمین 
هفت  شماره  بیمارستان  به  مشهور  و  اجتماعی 
سازمان تأمین اجتماعی بوده است. پس از انقالب 
شریعت رضوی  مهدی  شهید  نام  به  نیز  اسالمی 
شریعت رضوی  مهدی  شهید  شد.  نام گذاری 
یکی از سه دانشجویی بود که در جریان اعتراض 
آمریکا  رییس جمهور  معاون  نیکسون،  ورود  به 
به  تهران  دانشگاه  فنی  دانشکده  در  ایران  به 
سال  شریعت رضوی  بیمارستان  رسید.  شهادت 
گذشته موفق به دریافت درجه یک اعتباربخشی 
در میان بیمارستان های سازمان تأمین اجتماعی 
شد. هم چنین این بیمارستان از بیمارستان های 
دارای  و  می شود  شناخته  کودک  دوستدار 
گواهــی نامه هموویژوالنس یـــا استقــــرار نظام 

مراقبت از خون است.

استان  از سال گذشته در سطح  برنامه  این  است. 
تهران آغاز شد و چهار بیمارستان تأمین اجتماعی 
استان تهران بودجه هتلینگ را دریافت کردند. رییس 
گفت:  دراین باره  شریعت رضوی  شهید  بیمارستان 
استان  سطح  در  هتلینگ  ارتقای  برنامه  از  »پیش 
بیمارستان  در   )CCU( سی سی یو بخش  تهران، 
شریعت رضوی در سال 91 به صورت کامل بازسازی و 
ترمیم شد. هم چنین در سال 92 نیز در بخش اطفال 
این اتفاق رخ داد. امسال هم اورژانس بازسازی و 
تعمیر شد. به زودی این بیمارستان نیز بودجه ارتقای 
هتلینگ را دریافت می کند. با دریافت این بودجه 
بازسازی بخش ها، تعویض تخت ها، کمد کنار تخت، 
تجهیزات  سری  یک  و  بیمار  جداکننده  پرده های 

رفاهی بیمار نوسازی و تجهیز خواهد شد.«
به طور کلی تعداد 247 نیروی کار رسمی، 16 نفر 
 47 و  قراردادی  نیروی   51 به کار،  مأمور  نیروی 
نیروی     شرکتی در این بیمارستان مشغول به فعالیت 
به صورت  پزشک  تعدادی  میان  این  در  هستند. 
حضور  نیمه وقت  به صورت  نیز   تعدادی  و  دایمی 
و  بیمارستان  در  پزشک   90 درمجموع  اما  دارند 
مراکز بیمارستان خدمت رسانی می کنند. هم چنین 
18ردیف خالی پرستاری در بیمارستان وجود دارد 
که بدون محاسبه ردیف های خالی اکنون 70 پرستار 
بیمارستان  رییس  می پردازند.  خدمت رسانی  به 
گفت: »کمبود پرستار یک مشکل کشوری است که 
حتی مراکز خصوصی و مراکز دولتی نیز این مشکل 
را دارند. با انجام آزمون هایی که از سوی سازمان 
پرستاران  از  تعدادی  شد،  گرفته  اجتماعی  تأمین 

پذیرش شده و مراحل استخدامی را زیر نظر اداره کل 
منتظریم  ما  می دهند.  انجام  تهران  استان  درمان 
که تعدادی از این نیروهای پرستاری به بیمارستان 

تزریق  بشوند.«  
متصدی  بخش های  در  خزاعی  دکتر  گفته  به 
خدمات دارویی و منشی های بیمارستان نیز کمبود 
وجود دارد: »در این ردیف های شغلی نیز سازمان 
تهران  استان  درمان  کل  اداره  و  اجتماعی  تأمین 
پیگیری هایی انجام شد. در نتیجه نیروهای خدماتی 
واجد شرایط به شغل های موردنیاز ورود پیدا کردند 
و تغییر وضعیت  انجام گرفت. نیروهای کارتأمین نیز 
جایگزین نیروهای خدماتی شدند. با اجرای چنین 

طرحی بخشی از کمبودها جبران شد.«
به گفته او به زودی بخشی از تجهیزات اساسی در این 
بیمارستان با یاری سازمان تأمین اجتماعی و اداره 
تجهیزات  و  است  شده  نوسازی  تهران  استان  کل 
پیشرفته تری جایگزین شان می شود: »سال گذشته 
دستگاه ویدیو آندوسکوپ، ونتیالتور و دستگاه نوار 
قلب 12 کاناله خریداری شد. دستگاه اکو و دستگاه 
اتوکالو نیز در مرحله خریداری و نصب است. مجوز 
اوپی جی  دستگاه  و  ماموگرافی  دستگاه  خرید 
خریداری  به زودی  که  شده  دریافت  نیز  دیجیتال 
مرکز  بیمارستان،  این  این که  به  توجه  با  می شود. 
تخصصی قلب است استقرار دستگاه اسکن قلب و 
انژیوگرافی ضروری است و با خرید این دستگاه ها 
صورت  بیمارستان  تجهیزات  در  بزرگی  تحول 
می گیرد. برای رسیدن به این هدف ابتدا باید مشکل 
توسعه فضا و ساخت وساز در بیمارستان حل شود. 
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به طور کلی مشکلی از نظر تهیه تجهیزات در این 
بیمارستان وجود ندارد و پشتیبانی خوبی از سوی 

اداره کل و سازمان تأمین اجتماعی از ما می شود.«
موجود  تخصصی  رشته های  از  دیگر  یکی  اطفال 
بیشترین  بخش  این  در  است.  بیمارستان  این  در 
مشکالت مربوط به بیماران تنفسی، گوارشی و زردی 
نوزادان است.  بیمارانی که در بیمارستان های دیگر 
این  نیز در  ندارد  پذیرش شان وجود  برای  ظرفیت 
بیمارستان پذیرش می شوند. به گفته دکتر خزاعی 
اکنون اتاق بازی و اتاق مادران شیرده برای این بخش 
در دست تجهیز است. او درباره دیگر خدماتی که 
در این بخش ارایه می شود گفت: »آموزش مادران 
دیگر  از  شیردهی  و  تغذیه  مسایل  مورد  در  باردار 
خدماتی است که برای مراجعان در این بخش انجام 
می شود. بخشی از آموزش ها به صورت پخش فیلم و 

بخشی هم به صورت آموزش در بالین بیمار است.« 
یکی از بیشترین بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 
شریعت رضوی پس از بیماران قلبی، بیماران دیابتی 
هستند که درصد زیادی از بیماران این بیمارستان را 
تشکیل می دهند. آموزش بر بالین بیمار به صورت 
از  یکی  داخلی،   متخصص  سوی  از  بار  دو  ماهی 
خدماتی است که برای آنها انجام می شود: »یکی 
دیابتی  بیماران  برای  بیمارستان  خدمات  از  دیگر 
برگزاری کالس های آموزشی برای بیماران بیمارستان 
هم چنین افراد عالقه مند در آمفی تئاتر بیمارستان 
است. هم چنین با همکاری شهرداری و بسیج منطقه 
9 این کالس ها در پایگاه های بسیج و شهرداری هم 

هرچند وقت یک بار برگزار می شود.«                                                            

سال گذشته دستگاه ویدیو 
آندوسکوپ، ونتیالتور و دستگاه 

نوار قلب 12 کاناله خریداری شد. 
دستگاه اکو و دستگاه اتوکالو نیز در 

مرحله خریداری و نصب است. مجوز 
خرید دستگاه ماموگرافی و دستگاه 
اوپی جی دیجیتال نیز دریافت شده 
که به زودی خریداری می شود. با 

توجه به این که این بیمارستان، مرکز 
تخصصی قلب است استقرار دستگاه 
اسکن قلب و انژیوگرافی ضروری 

است و با خرید این دستگاه ها تحول 
بزرگی در تجهیزات بیمارستان 

صورت می گیرد

مشخصات بیمارستان 

خدمات بیمارستان 

تعداد مراجعه کنندگان بخش های مختلف 

بیمارستان شهید مهدی شریعت رضوی   نام 

عمومی  نوع فعالیت 

9 هزار مترمساحت 

6 هزار مترزیربنا 

110 تختتخت مصوب 

98 تخت تخت فعال 

پزشک عمومی-دندانپزشکی-تزریقات وپانسمانخدمات سرپایی

اورژانس-داخلی- قلب وعروق- کودکانخدمات بستری

CCUبخش های ویژه 

درمانگاههای خدمات بستری- چشم پزشکی-پوست ومو- جراحی عمومیدرمانگاه های تخصصی

گوارشدرمانگاه های فوق تخصصی

آزمایشگاه- داروخانه- رادیولوژی- سونوگرافی- سونوگرافی خدمات پاراکلینیک
داپلر-  نوارقلب- تست ورزش - اکوکاردیوگرافی- هولتر مانیتورینگ-  

آندوسکوپی)گاستروسکوپی- کولونوسکوپی( - اسپیرومتری

           تعداد                نام 

1500 نفر در طول شبانه روزدرمانگاه سرپایی

     حدود 600 بیمار در ماهبخش بستری

   20 تا 30 عمل تعداد جراحی سرپایی
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راهنام
یازدهمین کنگره سالیانه طب اورژانس ایران 

دومین کنگره بین املللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی ایران 

سیزدهمین کنگره بین املللی رصع 

بیست وسومین کنگره سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژی

عرب هلث

منایشگاه و کنفرانس بین املللی فناوری ها و مراقبت های پزشکی
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یازدهمین کنگره سالیانه طب اورژانس ایران به همت انجمن علمی طب اورژانس ایران و با حمایت های مرکز مدیریت 
حوادث و فوریت های پزشکی کشور از دوم تا چهارم دی ماه امسال در مرکز همایش های رازی تهران برگزار می شود. 
تازه های شوک، احیا و مراقبت های ویژه، برخورد با تروما، پیشگیری و پیشگویی آسیب ها، کاریرهای سونوگرافی 
با  برخورد  اورژانس،  پژوهش در بخش  و  آموزش  اورژانس،  در  قانونی  اورژانس، مسایل  در  و تصویربرداری 
بخش  مدیریت  پیش بیمارستانی،  اورژانس  محیطی،  اورژانس های  با  برخورد  اورژانس،  در  مسمومیت ها 
اورژانس، اورژانس های داخلی و قلب، اورژانس های اطفال، اورژانس های جراحی، برخورد با انواع حوادث 
تروریستی و مدیریت بحران، اخالق حرفه ای در اورژانس،  اداره راه هوایی، تریاژ، حوادث حاد عروقی مغز و    
شرح حال گیری و مهارت های ارتباطی در بخش اورژانس از محورهای برگزاری یازدهمین کنگره سالیانه طب 
اورژانس ایران است. در این کنگره آخرین یافته های رشته طب اورژانس در قالب پانل ها و سخنرانی ها، ارایه 

مقاالت به صورت شفاهی، پوستر و نمایشگاه ارایه خواهد شد.

www.acem.ir

یازدهمینکنگرهسالیانهطباورژانسایران
2تا4دی

سومین کنگره بین المللی اندوسونوگرافی ایران از سوی مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد بیمارستان 
فیروزگر دانشگاه علوم پزشکی ایران از بیست و نهم دی ماه تا یکم بهمن ماه امسال در بیمارستان فیروزگر 
تهران برگزار می شود. این کنگره با هدف ارایه جدیدترین دستاوردها و تبادل اطالعات و فناوری ها در حوزه 
اندوسونوگرافی برگزار می شود. در این کنگره استادانی از ایران و جهان در قالب سخنرانی به ارایه اطالعات 

می پردازند.

www.firoozgar.iums.ac.ir

سومینکنگرهبینالمللیاندوسونوگرافیایران
29دیتا1بهمن

انجمن علمی جراحی های  از سوی  ایران  مامایی  و  زنان  کم تهاجمی  بین المللی روش های  کنگره  دومین 
کم تهاجمی زنان ایران، مرکز تحقیقات اندومتریوز دانشگاه علوم پزشکی ایران و انجمن علمی مامایی ایران از 

سی ام دی ماه تا سوم بهمن ماه امسال در مرکز همایش های رازی تهران برگزار می شود.
حفظ باروری در مامایی سرطان، درمان پزشکی A.U.B، بحث در روش های آندوسکوپی، عوارض روش های 
آزمون  و غیر جراحی،  با روش جراحی  یائسگی، درمان جنین  و   HRT لگن،  اختالالت کف  آندوسکوپی، 
غربالگری در OB و زایمان، سونوگرافی در بارداری، غربالگری HPV و واکسیناسیون، اخالق حرفه ای و حقوق، 
درمان ناباروری و اختالالت جنسی ازجمله محورهای مورد بحث در دومین کنگره بین المللی روش های کم 
تهاجمی زنان و مامایی است. هدف از برگزار این کنگره تبادل نظر و انتقال دانش در روش های کم تهاجمی در 
رشته زنان و مامایی است. هم زمان با این کنگره، سیزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران نیز در مرکز 

همایش های رازی تهران برگزار می شود. 

www.imigo.ir

دومینکنگرهبینالمللیروشهایکمتهاجمیزنانو
ماماییایران
30دیتا3بهمن
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اولین کنگره کشوری شبکه ملی تحقیقات سرطان از سوی شبکه ملی تحقیقات سرطان از نهم تا یازدهم بهمن ماه 
امسال در تاالر امام بیمارستان امام خمینی )ره( برگزار می شود.

پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان و کمک به ترسیم اولویت های مهم کشور در این حوزه از محورهای اصلی 
برگزاری این کنگره است. هدف شبکه ملی تحقیقات سرطان از برگزاری این کنگره گردهمایی پژوهشگران و 

نخبگان اجرایی کشور و ارایه الگویی مناسب از مراکز علمی در رابطه با این موضوع است. 

www.encms.cancernetwork.ir

اولینکنگرهکشوریشبکهملیتحقیقاتسرطان
9تا11بهمن

سیزدهمین کنگره بین المللی صرع از ششم تا هشتم بهمن ماه از سوی  انجمن صرع ایران و مرکز تحقیقات علوم 
اعصاب شفا در تاالر امام بیمارستان امام خمینی )ره( تهران برگزار می شود.

بررسی های پاراکلینیک، تشخیص و درمان صرع، سایکولوژی و صرع، درمان جراحی در صرع، پاتولوژی و 
پاتوفیزیولوژی صرع، کاربردهای MEG در صرع و وضعیت فوق العاده صرع از محورهای برگزاری سیزدهمین 
کنگره بین المللی صرع است. هم چنین پدیده های تشخیصی جدید مثل پایشگری )مانیتورینگ( طوالنی مدت 
همراه با » SPECT« و همین طور روش های جدید تصویربرداری و روش های جدید درمان دارویی و جراحی نیز در 

طول کنگره از طریق سخنرانی و پانل مورد تبادل نظر  قرار می گیرند.

www.epilepsycongress.ir

سیزدهمینکنگرهبینالمللیصرع
6تا8بهمن

نخستین کنگره بین المللی ثبت بیماری ها و پیامدهای سالمت و نخستین کنگره کشوری انفورماتیک پزشکی از 
سوی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد، واحد ثبت بیماری ها و پیامدهای سالمت معاونت 
تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، گروه مدارک پزشکی و فناوری اطالعات سالمت دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد و گروه انفورماتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از بیست وششم تا بیست وهشتم بهمن ماه 

امسال در هتل پردیسان مشهد برگزار می شود.
اصول راه اندازی و مدیریت نظام های ثبت، مالکیت داده ها و اصول اخالقی در برنامه های ثبت بیماری ها، 
فناوری اطالعات و نرم افزارهای ثبت بیماری ها، نظارت کیفی در ثبت بیماری ها، نقش سامانه های طبقه بندی 
و نام گذاری بیماری ها و استاندارهای مربوط اقالم اطالعاتی و پیوند  بانک های اطالعاتی و تحلیل داده ها از 
محورهای کنگره ثبت بیماری ها و پیامدهای سالمت است. هم چنین پرونده الکترونیک سالمت  و سامانه های 
کامپیوتری ثبت دستورات پزشکی،  هوش مصنوعی  و سامانه های تصمیم یار بالینی،  سالمت همراه و پزشکی از 
راه دور، امنیت و حفاظت داده، استانداردها و تعامل پذیری سامانه ها و یادگیری الکترونیکی از محورهای اولین 

کنگره کشوری انفورماتیک پزشکی است. 

www.cong-dhr.mums.ac.ir/fa

نخستینکنگرهبینالمللیثبتبیماریهاوپیامدهای
سالمتونخستینکنگرهکشوریانفورماتیکپزشکی

26تا28بهمن



راهنما

102103  /www.sanatdarman.ir سال ششم / شماره 67- 66 /  آبان و آذر  1395 

سومین کنگره بین المللی ایمونولوژی، آسم و آلرژی از سوی مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران، انجمن آسم و آلرژی ایران و کرسی یونسکو در آموزش سالمت از بیست وهفتم تا بیست ونهم 

بهمن ماه امسال در تاالر اصلی بیمارستان امام خمینی )ره( برگزار می شود. 
ارایه دستاوردهای علمی و پژوهشی در بخش های مختلف ایمونولوژی، آسم و آلرژی و دیگر رشته های مرتبط، 
ارایه گزارش های ملی درباره شیوع و بروز بیماری های مرتبط با ایمونولوژی و آسم و آلرژی  که می تواند نقش 
تعیین کننده در سیاست گذاری های آموزشی و پژوهشی، بروز رسانی روش های تشخیصی، درمانی و پیشگیری 
به ویژه در زمینه های ژنتیک و اپی ژنتیک داشته باشد،  تقویت رابطه  مؤثر و سازنده میان ایمونولوژی پایه و بالینی 
در آموزش، پژوهش، درمان و پیشگیری، فراهم آوردن فرصتی برای بحث و تبادل نظر علمی با محققان دیگر و 
افزایش رویکرد میان رشته ای که به عنوان شعار سومین کنگره ی بین المللی ایمونولوژی، آسم و آلرژی برگزیده 

شده است از اهداف برگزاری این کنگره است.

www.iciaai.tums.ac.ir

سومینکنگرهبینالمللیایمونولوژی،آسموآلرژی
27تا29بهمن

بیست وسومین کنگره سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژی از سوی مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران در روز بیست و هشتم بهمن ماه امسال، درآمفی تیاتر شهید پیرویان بیمارستان شریعتی تهران 

برگزار می شود. 
بیست و سومین سمینار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژی با موضوع روماتولوژی و طب فیزیکی برگزار می شود. 

هدف از برگزاری آن نیز ارایه جدیدترین دستاوردها و تبادل نظر میان استادان این حوزه است. 

www.rrc.tums.ac.ir

بیستوسومینکنگرهسالیانهمرکزتحقیقات
روماتولوژی
28بهمن

سومین همایش جراحی و دوره آموزشی آندوسکوپیک قاعده جمجمه از سوی انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران، 
انجمن جراحان گوش گلو بینی و سر و گردن ایران از بیست ونهم بهمن ماه تا یکم اسفند امسال در تاالر امام علی 

دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار می شود. 
هدف از برگزاری این همایش به اشتراک گذاشتن تحوالت جدید در جراحی قاعده جمجمه برای افزایش و بهبود 
کیفیت زندگی مبتالیان به این بیماری ناتوان کننده در سطح جهان است. این کنگره با حضور تعداد زیادی از 

دانشمندان برجسته، پزشکان و کارشناسان بهداشتی برگزار خواهد شد. 

www.aicpesbs.com

سومینهمایشجراحیودورهآموزشیآندوسکوپیک
قاعدهجمجمه
29بهمنتا1اسفند
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نمایشگاه عرب هلث،30 ژانویه- 2 فوریه )برابر با  11 تا 14 بهمن 95 ( در مرکز همایش ها و نمایشگاه های 
بین المللی دبی برگزار می شود. این رویداد، دومین نمایشگاه مراقبت های پزشکی جهان و بزرگ ترین نمایشگاه 
تجهیزات پزشکی خاورمیانه است و فرصت مهمی را برای برقراری ارتباط با متولیان صنعت مراقبت های پزشکی 
و به نمایش گذاشتن تازه ترین پیشرفت ها و دستاوردها در این بخش فراهم می آورد. پیش بینی می شود که امسال 
بیش از 136000 نفر از این نمایشگاه بازدید کنند. هم چنین 4400 شرکت از 70 کشور جهان در آن حضور 
خواهند داشت. عالوه براین، 14 کنفرانس مختلف با حضور برجسته ترین متخصصان پزشکی جهان برپا خواهد 
شد و طیف گسترده ای از سخنرانان در رشته های مختلف پزشکی در آن به سخنرانی و تبادل نظر با یکدیگر 
خواهند پرداخت. دستگاه های سنجش، اولتراسوند، لوازم جانبی و مصرفی برای پایش بیماران وجراحی های 
الکترونیکی، درمان آکنه، تخت های مراقبت های حاد، سامانه های مدیریت و مشاوره، دستگاه های زیبایی، 
کمک های اولیه معلوالن، آمبوالنس های هوایی، دستگاه های تصفیه هوا و آب سردکن ها، تجهیزات آمبوالنس، 
نمایشگرهای فشارخون متحرک، تجهیزات بیهوشی، مدارهای تنفس و بیهوشی، لوازم یک بار مصرف بیهوشی، 
ونتیالتورهای بیهوشی، مدیریت بیهوشی، آزمایشگاه های سنجش تحلیلی، آناتومی و تجهیزات ضدپیری و 

آرایشی، حوزه های اصلی مورد تمرکز این نمایشگاه را تشکیل می دهند.
www.arabhealthonline.com

عربهلث
Arabhealth/ 11تا14بهمن

 چهل و یکمین کنفرانس ساالنه انجمن جراحان ارتوپدی کارناتاکا، با شعار تعریف جدیدی از آموزش ارتوپدی،
3 تا 5 فوریه 2017 )برابر با 15 تا 17 بهمن سال جاری( درشهر هوبلی  دارودا هند برگزار می شود. یکی از اهداف 
اصلی این کنفرانس، بهبود مهارت های علمی جراحان ارتوپدی و ارایه خدمات باکیفیت بهتر به بیماران است. 
برنامه های متعددی با این هدف  یده شده است و شرکت کنندگان در این کنفرانس می توانند با حضور در این 

برنامه ها به یادگیری دانش و مهارت های تازه بپردازند. 
www.koacon2017hubli.com

چهلویکمینکنفرانسساالنهانجمنجراحانارتوپدیکارناتاکا
koacon2017/ 15تا17بهمن

نمایشگاه و کنفرانس پزشکی آلمان، از سال ها پیش به عنوان یکی از نمایشگاه های پیشرو برای 27پزشکان و 
کارکنان پزشکی جنوب آلمان مطرح بوده است. این نمایشگاه 27 تا 29 ژانویه 2017 )8 تا 10 بهمن 95( در 
اشتوتگارت آلمان برگزار می شود.  ترکیب نمایشگاه و کنفرانس پزشکی، هم چنین دیگر برنامه های جانبی، 
این نمایشگاه را به پلت فرم ارزشمندی برای آموزش و کسب اطالعات تبدیل کرده است. در این رویداد سه روزه 
برجسته ترین سخنرانان بین المللی، به تبادل دانش و تجربیات خود با عالقه مندان می پردازند. هم چنین انواع 
فناوری های پزشکی و خدمات پزشکی الکترونیک، فناوری اطالعات، تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی، 
مواد دارویی، پزشکی اورژانس، محصوالت مراقبت های پزشکی، فناوری های فیزیوتراپی و ارتوپدی به نمایش 

گذاشته می شود. 
www.messe-stuttgart.de/medizin

نمایشگاهوکنفرانسپزشکیآلمان
Medizin / 8تا10بهمن
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دومین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنعت داروسازی که ابتکار مشترک وزارت داروی هند و فدراسیون 
اتاق های بازرگانی و صنایع این کشور است، 11 تا 13 فوریه 2017  )معادل 23 تا 25 بهمن 95( در مرکز 
همایش ها و نمایشگاه های بین المللی بنگالور هند برپا می شود. این رویداد با هدف افزایش رشد بخش داخلی، 
صادرات و تمرکز بر افزایش تولید داخلی در بخش دولتی و با مشارکت فعال همه ذی نفعان این بخش برگزار 
می شود. نمایشگاه امسال بخش هایی هم چون کل فرایند تولید دارو، انواع مختلف ماشین آالت تولید و پردازش 
دارو، تجهیزات آزمایشگاهی و ابزارهای تحلیلی را در بر می گیرد و داروهای زیستی، شیمیایی، موادواسطه، 
عصاره های طبیعی، ماشین آالت داروسازی، تجهیزات آزمایشگاهی و اتاق های تمیز بخش های اصلی آن 

خواهند بود. 
www.indiapharmaexpo.in

دومیننمایشگاهوکنفرانسبینالمللیصنعتداروسازی
Indiapharma 2017/ 23تا25بهمن

نمایشگاه آزمایشگاه پزشکی دبی 6 تا 9 فوریه 2017 )18 تا 20 بهمن 95( در مرکز همایش ها و نمایشگاه های 
بین المللی دبی برگزار می شود. در این نمایشگاه متخصصان علوم آزمایشگاهی و شرکت های فعال این حوزه از 
کشورهایی هم چون برزیل، چین، استرالیا، مصر، فرانسه، آلمان، هند، ایران، ایتالیا، لهستان، اسپانیا، ترکیه 
و تایوان حضور خواهند داشت. خدمات اعتباربخشی، آزمایشگاه های تشخیص حساسیت و تحمل نشدن 
موادغذایی، تشخیص انواع حساسیت، دستگاه های تجزیه و تحلیل شیمی بالینی، اتوکالوها، بیماری های 
معرف های  باکتری شناسی،  نوزادان،  پزشکی  مراقبت های  محصوالت  کالبدشکافی،  میزهای  خودایمنی، 
بیوشیمی، تشخیص زیستی، محصوالت علوم پزشکی، فناوری زیستی، کیسه های خون، تجهیزات بانک 
خون، نمایشگرهای انعقادخون، دستگاه های جمع آوری خون، آناالیزرهای گازخونی، دستگاه های نمایشگر 
گلوکز خون، تست های نواری، تجهیزات آزمایشگاه بالینی، آزمایشگاه های تشخیص مرجع، سانتریفوژها، 
لوازم مصرفی، سلول شناسی، دیابت، دستگاه های مدیریت بیماران دیابتی، کیت ها و معرف های تشخیصی، 
میکروب شناسی تشخیصی، کیت های دی ان ای )DNA(، توالی های دی ان ای، آزمایش های سوءمصرف مواد 

و تجهیزات الکتروفورز، حوزه های اصلی این نمایشگاه خواهند بود. 
www.medlabme.com

نمایشگاهآزمایشگاهپزشکیدبی
MEDLAB 2017 / 18تا20بهمن

نمایشگاه و کنفرانس بین المللی فناوری ها و مراقبت های پزشکی هند، 10 تا 12 فوریه 2017 )22 تا 24 بهمن 
95(، در مرکز همایش ها و نمایشگاه های دانشگاه گجرات هند برگزار می شود. یکی از بزرگ ترین مزایای این 
نمایشگاه جذب باالترین درصد صاحبان بیمارستان ها، مدیران پزشکی، بهترین تولیدکنندگان، تأمین کنندگان 
و توزیع کنندگان است. هم چنین پلت فرم مناسبی را برای معرفی نوآوری ها، محصوالت، خدمات، ابزارها، 
تجهیزات، مبادله تجربیات و گسترش بازار سرمایه گذاری فراهم می آورد. در این رویداد سه روزه متخصصان 
بخش های صنعت مراقبت های پزشکی و فناوری پزشکی گرد هم آورده می شوند تا با به اشتراک گذاری دانش و 

اطالعات خود به حل مسایل و درک ظرفیت بازار فعلی و آینده کمک کنند. 
www.mthasia.com

نمایشگاهوکنفرانسبینالمللیفناوریهاومراقبتهای
پزشکی

MTH Asia / 22تا24بهمن
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