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تماس با 
انتقادها و پیشنهادهای  بودیم  از شما خوانندگان گرامی خواسته  هم چنان که می دانید در شماره پیش 
را  ماهنامه  بخش های  کدام  بنویسید  ما  برای  بفرستید.  ماهنامه  انتشار  روند  بهترشدن  برای  را  خود 
 بیشتر می پسندید و کدام بخش ها را نمی پسندید؛ جای چه مطالبی را در ماهنامه خالی می بینید و به چه 
 info@sanatdarman.ir مطالبی باید بیشتر پرداخته شود. شما می توانید دیدگاه های خود را به نشانی  الکترونیکی

بفرستید یا به شماره 88756442 نمابر کنید.  

اصالح
در پرونده شماره 72 که به بررسی بودجه سالمت در سال 1396 پرداخته شده بود، گزارشی با تیتر »انتشار اوراق 
بهادار، پیشخور کردن بودجه سال های آینده است« در صفحه 26 چاپ شد که این تحلیل از سوی کمیسیون 
اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی تهیه شده بود اما از آن جا که از سوی فدراسیون سالمت 

در اختیار ماهنامه گذاشته شده بود به اشتباه به نام فدراسیون منتشر شد. پذیرای پوزش ما باشید.

اصالح
در پرونده شماره 71، در تیتر گزارش مدیرعامل شرکت مدیساطب درمان در صفحه 28، نام دستگاه در تیتر 
با اشتباه حروف چینی چاپ شده بود. نام درست دستگاه، »ویدیو ایندایرکت افتالموسکوپ« است که همین جا 

اصالح می شود. پوزش ما را پذیرا باشید.

پرونده
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گزارش

موسسات  و  بانك ها  دولتی،  شركت هاي  بودجه 
انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و دیگر 
 8.005.021.048.000.000 اعتبار  تامين  منابع 

ریال است.
منابع بودجه كل كشور و معادل آن یعنی مصارف 
بودجه كل كشور از 978 هزارميليارد تومان در سال 
95 به 1152 تریليون تومان در سال 96رسيده است 
كه این ميزان متضمن 18 درصد رشد است. مجموع 
منابع عمومی دولت در سال 1396 معادل 346 هزار 
ميليارد تومان )معادل 108 ميليارد دالر( برآورد شده 
است كه نسبت به ارقام قانون بودجه و عملکرد سال 
95 به ترتيب از رشدی معادل 17.8 درصد و 45 

درصد برخوردار است.
منابع عمومی بودجه دولت در سال گذشته را 290 
هزار ميليارد تومان دیده بودند كه حدود 230 هزار 

ميليارد  تومان آن یعنی 79 درصد تحقق یافت.

تحلیل كلیات الیحه
دولت در این الیحه، سقف درآمدهایش را 160 هزار 
ميليارد تومان برآورد كرده است  كه 113 ميليارد 
تومان آن از محل درآمدهای مالياتی تامين خواهد 

 10 مالياتی،  درآمدهاي  درصدي   8.7 رشد  شد. 
درصدي حقوق كارمندان، صادرات نفت به ميزان 2 
ميليون و420 هزار بشکه در روز، سهم 110 هزار 
ميليارد تومانی نفت، نرخ دالر 3300 تومانی و نفت 
50 دالري در هر بشکه؛ اعتبارات عمرانی 7 /62 هزار 
ميليارد تومان )یك سوم بودجه هزینه هاي جاري 
كشور( از ویژگی هاي الیحه بودجه سال 1396 كل 

كشور است.
تبصره 5( به شركت هاي وابسته و تابعه وزارتخانه هاي 
نيرو، نفت، راه و شهرسازي، ورزش و جوانان، دفاع 
فناوري  و  ارتباطات  مسلح،  نيروهاي  پشتيبانی  و 
اطالعات، صنعت، معدن و تجارت، جهادكشاورزي، 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان هاي 
انرژي اتمی ایران و ميراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگري اجازه داده می شود تا سقف یکصدهزار 
براي  ریال   )100.000.000.000.000( ميليارد 
و  اقتصادي  فنی،  توجيه  داراي  طرح هاي  اجراي 
مالی خود با اولویت تکميل و تجهيز بيمارستان های 
نيمه تمام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
اوراق مشاركت ریالی و یا صکوک اسالمی با تضمين 

اصل و سود سرمایه منتشر كنند.

تحلیل: »شيوه پوشش تعهدات دولت از طریق انتشار 
اوراق خزانه و اسناد اسالمی« از دیگر انتقادات وارده به 
الیحه بودجه سال آینده است. تالش دولت در انتشار 
اوراق خزانه و اسناد اسالمی به منظور پوشش تعهدات 
موجب  تنها  دولت  بدهی هاي  بازپرداخت  و  خود 
سنگين شدن تعهدات می شود و حركت دولت در 

سال های آینده را كندتر خواهد كرد.
صدور مجوز انتشار اوراق بهادار معادل 625 هزار 
ميليارد ریال در الیحه بودجه سال آینده در این حجم 
و حتی اجازه انتشار اوراق پنج ساله معادل 50 هزار 
ميليارد ریال، براي پرداخت سود اوراق منتشرشده 
سال های  بودجه  پيش خوركردن  قبل،  سال هاي 

آینده مشکالت را بيشتر خواهد كرد.
تبصره 6 و 7 و 8 و 9: سقف معافيت مالياتی موضوع 
 240 مبلغ  مستقيم  ماليات هاي  قانون   84 ماده 
ميليون ریال و براي دیگران 180 ميليون ریال در 

سال تعيين می شود. 
تبصره 18: در سال 1396 ارایه بسته خدمات بيمه 
پایه تعریف شده براي تمام اقشاري كه براساس آزمون 
وسع به صورت رایگان زیر پوشش بيمه پایه سالمت 
قرار می گيرند تا جای ممکن از راه نظام ارجاع، پزشك 

بررسی قانون بودجه سال 1396 در نگاه فدراسیون اقتصاد سالمت

انتشار اوراق بهادار
پیشخور کردن بودجه سال های آینده است
بودجه سال 1396 كل كشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر 11.524.565.969.000.000 ريال است. 
بودجه عمومی دولت 8.398 هزار میلیارد تومان، منابع عمومی دولت 346 هزار میلیارد تومان 
و درآمدهای اختصاصی دولت 52 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. منابع عمومی دولت 
با درآمد اختصاصی دولت جمع بودجه عمومی دولت را می سازد و جمع اين دو به عالوه منابع 
شركت های دولتی، منابع بودجه كل كشور را می سازد. منابع دولت از محل درآمدها و واگذاري 
دارايی هاي سرمايه اي و مالی تامین می شود و در محل هزينه ها و تملك دارايی هاي سرمايه اي و 
مالی صرف می شود. بودجه عمومی دولت شامل منابع عمومی بالغ بر 3.467.521.000.000.000 ريال، 

درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ 521.010.335.000.000 ريال است.

پرونده
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گزارش

ویدیو اینداریکت اوفتال موسکوپ؛ کاربردی درمانی و آموزشی
مدیر عامل شرکت مدیساطب درمان

شرکت مدیساطب درمان یکی از شرکت های زیرمجموعه هولدینگ خسرو مدیساطب )KMT( است که از سال 1389 به عنوان 
 )Hiene( یک شرکت مستقل شروع به فعالیت کرده است. این شرکت در حوزه چشم پزشکی نماینده انحصاری شرکت های هاین
و پی ام اس)PMS( کشور آلمان و شرکت مگا مدیکال)MEGA MEDICAL( کشور کره جنوبی است.  شرکت مدیساطب درمان 
با محصوالت چشم پزشکی شرکت هاین آلمان )Heine( بیش از 70 درصد محصوالت ابزارجراحی چشم پزشکی و شرکت پی اِم 
اِس ) PMS( بیش از 40درصد از بازار چشم پزشکی کشور را دراختیار دارد. داوود عباس زاده، مدیرعامل شرکت مدیساطب 
درمان درباره فعالیت های این شرکت گفت: »این شرکت در تمام نمایشگاه ها و کنگره های تخصصی چشم پزشکی جهانی و 
استانی در تهران و شهرستان ها حضور دایمی دارد. هم چنین این شرکت با داشتن شانزده نمایندگی استانی ارتباط تنگاتنگی با 

مراکز درمانی و تخصصی چشم پزشکی سراسر کشور دارد.« 

محصوالت شرکت هاین )Hiene( شامل ست های 
و   )ENT( ای ان تی  پزشکی،  چشم  تشخیصی 
ابزار  شامل   )PMS(پی ام اس شرکت  محصوالت 
جراحی تخصصی چشم پزشکی می شود. هم چنین 
شرکت مگا مدیکال)MEGA MEDICAL( کشور 
کره جنوبی در حوزه یونیت های تشخیصی ای ان تی 

)ENT(  فعالیت می کند. 
به گفته او، نام محصول جدید شرکت هاین آلمان 
)Heine(، ویدیو ایندایرکت افتالموسکوپ و ویدیو 
هدالیت است. این محصوالت منحصربه فرد با وضوح 
باال است که کاربرد آموزشی و تشخیصی فراوانی 
دانشگاهی  مراکز  دربیشتر  محصوالت  این  دارند. 

مورد استفاده قرار گرفته اند. 

عباس زاده درباره خدمات پس ازفروش محصوالت 
درمان  مدیساطب  شرکت  سوی  از  عرضه شده 
سال  ده  شامل  شرکت  این  »محصوالت  گفت: 
خدمات پس  از فروش است. هم چنین شرکت دارای 
شرکت  از    iso13485 و    iso9001 گواهی نامه 

بی آر اس )BRS( است.« 
به گفته مدیرعامل شرکت مدیساطب درمان، در 
حوزه واردات تجهیزات پزشکی مشکالت زیادی 
را به ویژه در ماه های آخر سال 95 تجربه کرده اند: 
»با توجه طوالنی شدن دوره ثبت سفارش کاال، 
به  کاال  تارسیدن  اداری  موانع  دیگر  و  ترخیص 
می رسد  به نظر  بود.  الزم  زمان  ماه  شش  انبار 
هدف  با  را  تمهیداتی  باید  مربوط  سازمان های 

در امان بودن از این موانع برای شرکت هایی که 
پزشکی  تجهیزات  حوزه  در  طوالنی  پیشینه ای 

دارند، در نظر بگیرند.«  
بازرگانان  اتحادیه  در  زاده  عباس  گفته  به 
تجهیزات پزشکی کمیته تجهیزات چشم پزشکی 
عضو  شش  دارای  کمیته  این  که  دارد  وجود 
است: »هدف از این کمیته انتقال مشکالت این 
صنف از راه اتحادیه به اداره کل و دیگر مسؤوالن 
است. به نظر می رسد شرکت ها هر چه بیشتر به 
به  نشان دهند  بیشتری  تمایل  اتحادیه  عضویت 
همان میزان توانایی اتحادیه افزایش می یابد. در 
نتیجه پشتیبانی از حقوق شرکت ها به خوبی انجام 

می شود.«                                 
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بازنگری کنید پیش از آن که نفس آخر را بکشد
ایران هلث در اغما

نمایشگاه ایران هلث بیستم برگزار شد؛ اما چه نمایشگاهی!!! نمایشگاه بدون آیین گشایش که پس از ساعت ها سردرگمی و سرگردانی 
شرکت کنندگان سرانجام به دست رییس سازمان غذاودارو و در بازدید از چند غرفه گشایش یافت؛ نمایشگاهی که روشن نبود مدیران 
و مجریان آن چه کسانی اند و هیچ کس پاسخگوی پرسش ها و خواسته های شرکت کننندگان نبود؛ آن هم پس از آن اما و اگرها و 
کش مکش ها. وزیر و معاونانش که بی سروصدا آمدند و رفتند. بسیاری شرکت های بزرگ به نمایشگاه نیامدند و دیدارکننده کمتری از 

نمایشگاه دیدارکرد. 
بسیاری از شرکت های حاضر در ایران هلث بیستم از وضعیت و شرایط نمایشگاه امسال به ویژه وضعیت مالی آن ناخرسند و گله مند بودند؛ 
شرکت نمایشگاه های بین المللی تهران برخالف قراری که با شرکت صنعت سالمت گذاشته بود، شرکت هایی را که از سوی صنعت 
سالمت نام نویسی شده بودند واداشت که جداگانه به حساب شرکت نمایشگاه ها پول واریزکنند و سپس بروند پولی را که به صنعت 
سالمت داده اند پس بگیرند. غرفه ها بر اساس جایی که شرکت نمایشگاه ها تعیین می کرد واگذار شد و پیشامدهای دیگری که اعتراض 
بسیاری را در پی داشت و برخی از حضور در نمایشگاه پشیمان شدند؛ غرفه هایی خالی دیده می شد که نام شرکتی بر روی آن نصب بود 

یا شرکت هایی غرفه داشتند که نامی از آن ها در کتاب نمایشگاه یا تابلوهای راهنمای ورودی سالن ها نبود. 
واقعیت این است که مرکز نمایشگاه های بین المللی تهران به جای پرداختن به وظیفه قانونی خود، دست اندرکار کاسبی فضای نمایشگاه 
شده است و سطح خود را در اندازه یک شرکت نمایشگاهی کاسته است و شرکت های نمایشگاهی طرف قرارداد آن، در اندازه بازاریاب 
برای این شرکت فعالیت می کنند و پورسانت می گیرند. فروش فضای نمایشگاهی نااستاندارد و بدون خدمات به گران ترین قیمت به 
شرکت ها، کسب درآمد از بلیط فروشی، فضاهای تبلیغی روباز و روبسته، انتشار کتاب و ویژه نامه]برگزاری کنسرت ها  و چنین برنامه هایی 
در محل نمایشگاه بین المللی تهران بماند به کنار[ کارهایی است که این شرکت در راستای گسترش بازرگانی و صادرات کاالهی تولید 
ایران انجام می دهد و حتی برای انجام بهتر این وظیفه، همه منابع درآمدی باال را به مزایده می گذارد و هرکس پول بیشتری پرداخت 

کند می تواند عهده دار انجام یکی از این کارها باشد. 
بازار صنعت سالمت کشور برخالف اهمیت جایگاهی که دارد بازار کوچکی است که نرخ گردش مالی آن در برابر نرخ گردش مالی دیگر 
صنایع و کسب وکارها هم چون صنایع غذایی به چشم نمی آید. از آن جا که وزارت بهداشت خریدار بزرگ این بازار است از جایگاه ناظر 
فراتر رفته و بر جایگاه حاکم بازار نشسته است و به دلخواه خود رفتار می کند. این وزارت خانه نه تنها از صنعت سالمت کشور حمایت 
نکرده که سیاست های قیمت گذاری و شیوه خرید و بازپرداخت نشدن بدهی ها به ناتوان شدن این صنعت انجامیده است. شرکت ها 
درحالی که کسب وکار آن ها در شرایط شایسته  درآمدی نیست ناچار می شوند هزینه های بازاریابی سنگینی را در نمایشگاهی پرداخت 
کردند که مدیریت آن نتوانسته است پای دیدارکنندگان کشوری را به این نمایشگاه باز کند چه برسد به دیدارکنندگان  کشورهای 
همسایه و منطقه  را که به هدف توسعه صادرات دست یابد]یادمان باشد که آستانه سود کاالی پزشکی مشخص و بسیار پایین است و 

وزارت بهداشت هزینه های چنین بازرایابی هایی را در قیمت گذاری برای تعیین قیمت نهایی لحاظ نمی کند[.
آغاز کار شرکت صنعت سالمت که پس از سال ها افت وخیز برگزاری ایران هلث با مشارکت تشکل های تجهیزات پزشکی راه اندازی شد، 
این امید را زنده کرد که ایران هلث رفته رفته بتواند دست کم در قامت یک نمایشگاه منطقه ای پیشرفت کند و نگاه شرکت های بزرگ 
جهانی را به خود جلب کند اما شیوه برخورد مالی مرکز نمایشگاه ها با این شرکت، آن را زیان ده کرده و کار را به جایی رسانده که ادامه 

کار صنعت سالمت با اما و اگر روبه رو شده است و شاید این شرکت نتواند به کار ادامه دهد. 
از این نکته نیز غافل نشویم که شرکت صنعت سالمت هم نگاهی کاسبکارانه به نمایشگاه داشت و در عمل، با خود محوری ها و پرهیز از 

پاسخ گویی، گامی در جهت بهبود و مشارکت فعال صنف، حتی در دوران اقتدار شرکت نیز برداشته نشد. 
با چنین روندی که شرکت نمایشگاه ها در پیش گرفته است و به شکلی که تشکل های تجهیزات پزشکی در سال های گذشته این نمایشگاه 
را برگزار کرده اند، نمایشگاه ایران هلث حال خوبی ندارد و در اغما به سر می برد. چنان که بسیاری از ایران هلث دل کنده اند و حضور در 
نمایشگاه های همایش های پزشکی را بر آن ترجیح می دهند. گویا هدف های برگزاری نمایشگاه ایران هلث گم یا فراموش شده اند. اگر قرار 
است این نمایشگاه به برگزاری خود در سال های آینده ادامه دهد نیاز به بازنگری در اهداف، برنامه ها و شیوه برگزاری دارد. نمایشگاه بدون 
چشم انداز تنها سربار هزینه شرکت هاست و دیر یا زود شاید دیگر هیچ شرکتی، دلخوشی برای شرکت در آن نداشته باشد و جایی نقطه پایان 

بر ایران هلث گذاشته شود. ایران هلث پیش از این که نفس آخر را بکشد نیاز به بازنگری و بازتوانی دارد.
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تا دهم  اول  از  بهداشت  هفتادمین مجمع جهانی 
خرداد با حضور 194 کشور عضو سازمان بهداشت 
جهانی در ژنو، برگزار شد. وزیر بهداشت در حاشیه 
این مجمع با وزرای بهداشت و مسؤوالن سازمان 
جهانی بهداشت دیدار و گفت وگو کرد. هم چنین در 
این مجمع دستاوردهای ایران در حوزه سالمت در 
نشست ژنو مورد توجه قرار گرفت. به طوری  که تعداد 
زیادی از کشورها برای تبادل این تجربیات با ایران 

ابراز عالقه مندی کردند.
همایش کشورهای عضو سازمان جهانی بهداشت 
به صورت ساالنه برگزار می شود. تبادل نظر، انتقال 
تجربه ها و افزایش دانش و مهارت میان کارشناسان 
کشورهای مختلف برای افزایش بهداشت عمومی و 
مراقبت از سالمت مردم دنیا از مهم ترین دستاوردهای 
این گردهمایی است. دکتر سیدحسن هاشمی وزیر 
همایش  هفتادمین  در  شرکت  برای  بهداشت 
ژنو  در  بهداشت  جهانی  سازمان  عضو  کشورهای 

حضور پیدا کرد.
در روز اول برگزاری همایش کشورهای عضو سازمان 
جهانی بهداشت، اجالس »حرکت به سوی توسعه 
پایدار« به ریاست وزیر بهداشت جمهوری اسالمی 
ایران برگزار شد. در این اجالس دستاوردهای طرح 
تحول سالمت، شاخص های بهداشتی و مسیر نظام 
سالمت ایران برای اجرای این طرح، بحث و بررسی 
شد. در این نشست، مارگارت چان دبیرکل پیشین 
پیشبرد  در  ایران  نقش  بهداشت  جهانی  سازمان 

اهداف توسعه پایدار را ستودنی توصیف کرد.
در حاشیه دومین روز از هفتادمین مجمع جهانی 
همکاری های  تفاهم  یادداشت  ژنو،  در  بهداشت 
و  دارویی  آموزشی،  پژوهشی،  بهداشتی،  مشترک 
فناوری های پزشکی میان ایران و برزیل به امضای 
وزاری بهداشت دو کشور رسید. این یادداشت تفاهم 
همکاری که در 8 بند تنظیم شده است، تا 4 سال دیگر 
ادامه خواهد داشت. بند یک این یادداشت تفاهم، 
مربوط به همکاری در حوزه های بهداشتی، غذا، دارو، 
درمانی،  مراکز  آزمایشگاهی،  و  پزشکی  تجهیزات 
بیماری های واگیر و غیرواگیر و بند دو نیز شامل 
همکاری در حوزه های توسعه و تحقیق سالمت است. 
هم چنین بر اساس این تفاهم نامه و با توافق دو کشور، 

کارگروه مشترکی متشکل از مدیران و کارشناسان با 
صالحیت  از دو کشور به تناوب در ایران و برزیل حضور 
پیدا می کنند یا از راه تلفن، کنفرانس تلفنی برگزار 
خواهند کرد. این ارتباط دوجانبه برای استفاده از 
تجربیات و ارایه راهکارهای مناسب برای بهره برداری 
از توانمندی های دو طرف، مذاکره و تبادل نظر در 
پیگیری موضوعات مندرج در این یادداشت تفاهم 
است. هم چنین در دومین روز مجمع هفتادم سازمان 
جهانی بهداشت، تدرو آدانوم از کشور اتیوپی با 133 
رای اعضا سازمان بهداشت جهانی، برای یک دوره 5 

ساله مدیر کل سازمان جهانی بهداشت شد.

کارشناسان  با  بهداشت  وزیر  دیدار 
کشورهای شرق مدیترانه

دکتر هاشمی، در سومین روز از این سفر در اجالس 
 ،)EMRO( کارشناسان کشورهای شرق مدیترانه
حضور یافت. در این اجالس حدود 22 کشور در حضور 
داشتند. وزیر بهداشت با دکتر فکری، مدیرکل منطقه 
 )EMRO( مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی
نیز مالقات کرد. دکتر فکری در این دیدار، با اشاره به 
اقدامات مهم انجام شده در ایران در حوزه سالمت، از 
وزیر بهداشت کشورمان خواست تا با توجه به تجربیات 
ارزشمند خود درزمینه بیماری های غیرواگیر، با دیگر 

کشورهای منطقه نیز همکاری داشته باشد.

توسعه  برای  فرصتی  کشورها،  با  دیدار 
صادرات دارو و تجهیزات پزشکی

بهداشت  وزرای  با  سفر  این  در  بهداشت  وزیر 

هدف از دیدار با وزرای بهداشت کشورها، توسعه و تقویت روابط دوجانبه است
وزیر بهداشت در هفتادمین مجمع جهانی بهداشت

کشورهای اوروگویه، ترکیه، الجزایر، روسیه، تایلند، 
برزیل، ایتالیا، عراق، برزیل، انگلیس، قزاقستان و 
پاکستان مالقات داشت. در برخی از این دیدارها، 
تفاهم نامه های همکاری امضا شد و در برخی دیگر 
براساس  شد.  تعریف  درازمدتی  برنامه های  نیز 
این برنامه ها مقرر شد تا گزارش های فعالیت های 
انجام شده به وزرای بهداشت دو کشور اطالع داده 
شود. به این روش امکان توافق و تصمیم گیری در 
دو کشور به وجود خواهد آمد. دکتر هاشمی، با 
اشاره به دیدارهای جداگانه هیأت  ایرانی با چند 
حاشیه  در  آفریقایی  و  آسیایی  اروپایی،  کشور 
برگزاری هفتادمین مجمع جهانی بهداشت، گفت: 
»مشکالت کشورها در حوزه سالمت مشترک و 
چنین  از  است.  نامحدود  بشری  تجربه  و  دانش 
فرصت هایی می توان برای ساماندهی نظام سالمت 
در کشور و بهره گیری برای توسعه صادرات به ویژه 

در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی استفاده کرد.«
وزیر بهداشت  با اشاره به مالقات هایی که با وزرای 
بهداشت برخی از کشورها داشت، از فراهم کردن 
از  بعضی  با  ایرانی  شرکت های  مالقات  زمینه 
شرکت های بین المللی عالقه مند به خودکفایی در 
حوزه واکسن، دارو، تجهیزات پزشکی خبر داد: 
معرفی  روزه،  سه  این  سفر  دستاورد  »مهم ترین 
دستاوردها و توانمندی های ایران در حوزه علوم 
موفقیت های  و  سالمت  تحول  طرح  پزشکی، 
جمهوری اسالمی ایران در رشد علمی در سطح 

جهانی  و منطقه ای بود.«
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وزیر بهداشت در احکامی اعضای شورای راهبردی 
طرح تحول سالمت را منصوب کرد. او با بیان این که 
طرح تحول نظام سالمت مهم ترین رخداد نظام 
اعضای  است،  ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس 
شورای راهبردی را ملزم به  اصالح و حل مشکالت 

موجود دانست. 
سیدحسن هاشمی با توجه به اهمیت استمرار طرح 
تحول سالمت و ضرورت بازنگری فرآیندهای اجرایی 
آن با رویکرد آسیب شناسی و تهیه و تدوین مداخالت 
مؤثر برای اصالح راهبردها و برنامه های اجرایی طرح 
تحول نظام سالمت، اعضای شورای راهبردی آن 
را انتخاب کرد. بر این اساس سیدجلیل حسینی 
رییس امور سالمت سازمان برنامه وبودجه کشور، 
سعید نمکی معاون توسعه امور اجتماعی و عمومی 
پوراصغری  حمید  کشور،  برنامه وبودجه  سازمان 
برنامه وبودجه  سازمان  اجتماعی  رفاه  امور  رییس 
بیمه  کشور، محمدجواد کبیر مدیرعامل سازمان 
سالمت ایران، آناهیتا کشاورزی معاون بیمه خدمات 
سالمت سازمان بیمه سالمت ایران، ایرج حریرچی 
قایم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت، طاهر 
حقوقی  هماهنگی،  برنامه ریزی،  معاون  موهبتی 

آموزشی،  معاون  الریجانی  باقر  مجلس،  امور   و 
سازمان  رییس  و  وزیر  معاون  دیناروند  رسول 
توسعه  معاون  صدرالسادات  سیدعلی  غذاودارو، 
مدیریت و منابع، علی اکبر سیاری معاون بهداشت، 
محمد آقاجانی معاون درمان، علی جعفریان رییس 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی 
تهران، سیدسجاد رضوی مشاور و مدیرکل دفتر 
بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، 
سیدمحمود  حراست،  مرکز  رییس  توکلی  محمد 
تارا رییس دفتر آمار و فناوری اطالعات، علیرضا 
اولیایی منش مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری، تدوین 
استاندارد و تعرفه سالمت معاونت درمان را به عنوان 
سالمت   تحول  طرح  راهبردی  شورای  اعضای 

منصوب شدند.

اعضای شورای راهبردی طرح تحول سالمت منصوب شدند
با حکم وزیر بهداشت؛

بررسی منابع مالی موجود و روش های تجمیع منابع 
در حوزه سالمت و ارایه راه کارهای عملیاتی برای 
استفاده بهینه از منابع با بیشترین کارایی و اثربخشی، 
ارایه راه کارهای عملی با هدف رعایت اصل تعادل 
منابع و مصارف ونظارت بر هزینه ها با حفظ حقوق 
بیمه شدگان، بازنگری جمعیت بیمه شدگان همگانی 
و از بین بردن هم پوشانی با تضمین بیمه رایگان دایمی 
بازنگری  کم درآمد،  و  آسیب پذیر  گروه های  برای 
مؤلفه های هزینه ای در کتاب ارزش نسبی و بررسی 
راه کارهای عملی برای شناسایی و کنترل هزینه های 
غیرضروری، بررسی راه کارهای عملی استقرار نظام 
ارجاع و گسترش پزشک خانواده با اولویت شهرهای 
زیر یک صدهزار نفر، ارایه راه کارهای عملی پیاده سازی 
راهنماهای بالینی و تدوین سیاست های مداخالت 
بالینی با مشارکت گروه های آموزشی دانشگاه  های 
از  استفاده  امکان سنجی  و  بررسی  پزشکی،  علوم 
روش های الکترونیک با هدف اعتبارسنجی داده ها 
و تبادل اطالعات با رویکرد تصمیم گیری مبتنی بر 
شواهد و سیاست گذاری از مهم ترین محورهای مورد 

انتظار برای  بررسی در شورا است.
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یکی از مشکالت حوزه دارو، جعل و فروش داروهای 
گران قیمت و دیگر داروها بدون شناسه است. افراد 
سودجو با امکاناتی ساده داروها را قاچاق و وارد بازار 
دارویی کشور می کنند. مدیرکل نظارت بر دارو و مواد 
مخدر سازمان غذا و دارو اعالم کرد که داروهای مورد 
تأیید سازمان غذا و دارو، شناسه گذاری شده اند که 
بنابراین تشخیص داروهای مورد تأیید برای مردم و 
عرضه کنندگان ساده خواهد بود. امروز، برخی افراد 
برچسب  ساده،  چاپگر  یک  از  استفاده  با  سودجو 
داروهای ضدسرطانی و گران قیمت را جعل می کنند 

و دارو را با این برچسب  ها به فروش می رسانند. 
اکبر عبداللهی اصل مدیرکل نظارت بر دارو و مواد 
مخدر سازمان غذاودارو در این باره گفت: »داروهای 
تقلبی نه تنها در کارخانه بلکه در هیچ جای دیگری 

ساخته نمی شوند. افراد متقلب در این حوزه آن قدر 
وقیح شده اند که حتی زحمت تولید دارو را هم به خود 
نمی دهند. آن ها برای منافع مادی و اقتصادی همواره 

کوتاه ترین راه ممکن را بر می گزینند.«
مقرر شد که  ابتدای سال 1395  از  اساس  براین 
سطح  وارد  شناسنامه،  بدون  دارویی  فرآورده های 
عرضه نشود: »فعالیت سامانه رهگیری و ردیابی دارو 
از سال 92 آغاز و چندین مرتبه برای شرکت های 
تولیدکننده و تأمین کننده دارو تمدید شد. اکنون 
متولیان عرضه و مردم می دانند که داروی بی شناسه، 
مورد تأیید ما نیست. اقالم دارویی بدون شناسه، 
هیچ  که  است  طبیعی  هستند.  قاچاق  یا  تقلبی 

اعتمادی به آن ها وجود ندارد.«
او از همکاری سازمان غذاودارو با گمرک کشور برای 

داروهای بی شناسه، مورد تأیید سازمان غذا و دارو نیست 
مدیرکل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذاودارو 

نظارت بر داروهای ترخیص شده خبر داد و گفت: 
»هیچ فرآورده دارویی نباید بدون شناسه وارد بازار 
شود. سازمان غذاودارو، سال 95 و در راستای نظارت 
بر فرآورده های گمرک و جلوگیری از معضل قاچاق، 
به  را  ردیابی سازمان غذاودارو  و  سامانه رهگیری 

سامانه ای پی ال )Epl( گمرک کشور متصل کرد.«

www.ifdana.fda.gov.ir
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از  خیلی  همانند  سالمت  نظام  تحول  طرح 
می شود،  اجرا  جهان  در  که  بزرگی  طرح های 
موافقان و مخالفانی دارد. چندی پیش نقدهایی 
به عملکرد وزارت بهداشت در بخش های مختلف 
این طرح شد. برخی از منتقدان این طرح اعالم 
کردند که وزارت بهداشت بیشترین بودجه خود 
را برای درمان صرف کرده است. قایم مقام وزیر 
بهداشت در پاسخ به این منتقدان اشاره کرد که 
توجه وزارت بهداشت به درمان ضروری است چرا 
که که توقف درمان بیماران، اثرات زیان رسانی به 
و خانواده هایشان هم چنین جامعه خواهد  آن ها 

گذاشت.  
ایرج حریرچی، قایم مقام وزیر بهداشت با بیان این که 
وزارت بهداشت از انتقادها استقبال می کند، گفت:  
»خدمات فراوانی در سه سال گذشته انجام شده است. 
اما عده ای می گویند هیچ کاری انجام نشده است. با 
وجود این برخی از منتقدان هم منصفانه می گویند 

کارهایی انجام شده است، اما ایرادهایی هم دارد.«

یکی از نقدهایی که به وزارت بهداشت می شود، توجه 
به حوزه درمان و بی توجهی به بهداشت است. او در 
این باره گفت: »در تمام کشورهایی که دارای نظام 
سالمت به روز هستند، بین 13 تا 14 درصد اعتبارات 
سالمت در بخش بهداشت هزینه می شود. این میزان 
برای نخستین بار در ایران به 9 درصد رسیده است. اما 
توقف درمان بیماران سرطانی، افرادی که دچار سکته 

می شوند یا بیماران دیابتی، ناممکن است.«
حریرچي افزود: »حرف هایی مانند این که باید برای 
سالمت مردم فرهنگ سازی کنیم در عالم شعار خوب 
است. اما نباید اجازه داد شرایطی پیش آید که مردم 

درمان بیماران نباید متوقف شود
قایم مقام وزیر بهداشت در پاسخ به منتقدان طرح تحول نظام سالمت

هنگام بیماری به درمان دسترسی نداشته باشند یا 
دچار هزینه های کمرشکن درمانی شوند.«

وزارت  در  نخستین بار  برای  حریرچی،  گفته  به 
بهداشت معاونت اجتماعی برای توجه به 52 عامل 
اجتماعی و اقتصادی مرتبط با سالمت تشکیل شد: 
»در معاونت اجتماعی وزارت بهداشت،620 تشکل 
گرفتند. 872  مجوز  با سالمت  مرتبط  غیردولتی 
خیریه تشکیل شد و 210 گروه جهادی با حضور 
نیز  روستاها  به  خدمت  برای  متخصص  پزشکان 

تشکیل شد.«
سخنگوی وزارت بهداشت درباره مشکل نوبت دهی 
در بیمارستان ها گفت: »باید در تمام مراکز درمانی 
سرپایی و بستری نوبت دهی به صورت الکترونیکی 
زیرساخت های  هنوز  ولی  شود.  انجام  تلفنی  و 
الکترونیک این کار فراهم نشده است. در تالشیم که 
نوبت دهی الکترونیکی و تلفنی برای رفاه حال بیماران 

در تمام مراکز انجام شود.«   
www.behdasht.gov.ir

طرح تحول سالمت در سال 93 با رویکرد دولت 
مبنی بر عدالت در سالمت به یاری بیماران شتافت. 
یکی از بسته های این طرح، ترویج زایمان طبیعی 
بود. رییس انجمن زنان و زایمان و ناباروری در حالی 
که اجرای این بسته را روندی پر از چالش خواند، 
افزایش کیفیت سالمت  و  زایمان طبیعی  ترویج 
مادر و کودک را از فواید اجرای طرح تحول نظام 

سالمت عنوان کرد. 
راستای  در  برنامه ای  شامل  تحول سالمت  طرح 
سیاست های جمعیتی بود که براساس آن زایمان 
طبیعی رایگان شد و تالش های زیادی  برای ترویج 

زایمان طبیعی صورت گرفت. 
دکتر اعظم سادات موسوی، رییس انجمن زنان و 
زایمان و ناباروری درباره روند اجرای این بسته 
»در  گفت:  سالمت  نظام  تحول  طرح  قالب  در 
ابتدا چالش های زیادی در فرهنگ عمومی وجود 

زایمان  انجام  به  راضی  باردار  مادران  داشت. 
زایمان  آمار  در حال حاضر  اما  نبودند.  طبیعی 
پیدا  افزایش  نیز  تحصیل کرده  قشر  در  طبیعی 

کرده است.«
او افزود: »تعداد زیادی از بیمارستان ها در بخش های 
زایمانی تجهیز شده و ارتقا پیدا کرده اند. اما هنوز 
کافی نیست. چرا که برای ترویج زایمان طبیعی باید 

اقدامات زیرساختی بیشتری انجام شود.« 
یکی از آثار مثبت اجرای این بسته در طرح تحول 

نظام سالمت، ارایه خدمات ناباروری بود. 
دکتر موسوی در این باره گفت: »در طرح تحول 
سالمت، بودجه خوبی برای خدمات ناباروری در 
افرادی که  و  قرار گرفت  نابارور  اختیار زوج های 
ناباروری  درمانی  خدمات  رایگان  طرح  مشمول 
استانداردهای  و  پروتکل  و  شناسایی  بودند، 

موردنیاز در این زمینه نیز تعیین شد.« 

ترویج زایمان طبیعی و درمان زوج های نابارور از آثار مثبت طرح تحول سالمت است 
رییس انجمن زنان و زایمان و ناباروری 

به گفته او طرح تحول سالمت، با شهامت زیاد و 
پشتوانه قوی دولت به حوزه سالمت ورود پیدا کرد 
و عدالت در سالمت را تا حدودی عملیاتی کرد: 
»آنچه مردم در حوزه سالمت به آن نیاز داشتند، 
در قالب طرح تحول نظام سالمت دسترس شان قرار 
گرفت. هدف از اجرای طرح تحول نظام سالمت این 
بیماری، دغدغه دیگری  به جز رنج  بیمار  بود که 

نداشته باشد.«
http://behdasht.gov.ir
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11 هزار ردیف کاال 
در سامانه تجهیزات پزشکی 

تولید داخل ثبت شد

رییس اداره نظارت بر تولید و نظارت کیفی 
تجهیزات پزشکی سازمان غذاودارو 

کیفی  کنترل  و  تولید  بر  نظارت  اداره  رییس 
 11 ثبت  از  غذاودارو  سازمان  پزشکی  تجهیزات 
هزار ردیف کاال با کد آی آرسی در سامانه اینترنتی 
اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذاودارو خبر 
داد. کد آی آرسی  مجوزی است که سازمان غذا 
و داروی وزارت بهداشت جمهوری اسالمی ایران 
به داروها و فرآورده های حوزه سالمت و پزشکی 
می دهد. هیچ دارویی در کشور بدون داشتن کد 
آی آرسیاجازه تولید و فروش در بازار دارویی کشور 

را ندارد. 
رزا مختاری رییس اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی 
تجهیزات پزشکی سازمان غذاودارو افزود: »نزدیک به 
6 هزار ردیف کاال از این تعداد قیمت گذاری شده اند.«

پایگاه  در  قیمت گذاری شده  کاالهای  او  گفته  به 
سازمان  پزشکی  تجهیزات  اداره کل  اینترنتی 

غذاودارو، منتشر شده است.

www.ifdana.fda.gov.ir

فعالیت  از  جلوگیری  و  پزشکی  مافیای  وجود 
تولیدکنندگان ازجمله تهمت هایی است که برخی 
از افراد، به وزارت بهداشت در دولت یازدهم نسبت 
می دهند. رییس سازمان غذاودارو با ناروا خواندن این 
تهمت ها تأکید کرد که تمام تالش وزارت بهداشت در 
حل بحران های حوزه سالمت بوده است. او ساماندهی 
تجهیزات پزشکی و حل بحران دارو را ازجمله این 

اقدامات خواند. 
یکی از بحران هایی که دولت یازدهم در ابتدای کار با 
آن مواجه بود، کمبود دارو در کشور بود. این کمبود 
تا جایی احساس می شد که با وجود تمایل به خرید 
داروها با قیمت باال از سوی بیماران، دارویی در بازار 

کشور نبود. 
بیان  با  غذاودارو  سازمان  رییس  دیناروند،  رسول 
این که بحران دارو در دولت یازدهم حل شد، گفت: 
»شاید حل بحران دارو، کار چندان سختی نبود. با 
بازکردن درهای کشور، این کمبود حل شدنی بود. اما 

با کاهش واردات، این بحران رفع شد. در حال حاضر 
کمبود دارو از 350 قلم به 30 قلم رسیده و واردات 

دارویی نیز حدود 25 درصد کم شده است.«
او که در سیزدهمین گردهمایی آزمایشگاه های کنترل 
غذا و داروی سراسر کشور در خرم آباد سخن می گفت، 
به برخی اظهارنظرها درباره تجهیزات پزشکی نیز 
اشاره کرد: »گفته می شود که وزارت بهداشت مافیای 
تجهیزات پزشکی دارد و تولید داخلی را نابود کرده 
دوره،  این  در  نخستین بار  برای  است؛. درحالی که 
تجهیزات پزشکی در کشور ساماندهی شد. کاهش 

قیمت در این حوزه حتی از دارو نیز بیشتر بود.« 
جیب  از  پرداختی  کاهش  بهداشت  وزیر  معاون 
مردم، افزایش دسترسی، مراقبت از سالمت و حتی 
پیشگیری را از موفقیت های وزارت بهداشت در دولت 
یازدهم خواند: »تهمت دیگری نیز در همین زمینه 
می زنند که وزارت بهداشت فقط در زمینه درمان 
کار کرده است. اعتبار حوزه پیشگیری و بهداشت 
وزارت بهداشت در چهار سال قبل 5/4 درصد و در 
دولت یازدهم 9 درصد بود. کارهای سازمان غذاودارو 
درزمینه پیشگیری، نمونه است. برای نمونه انجام 
در  تغذیه  راهنمای  چراغ  و  غذا  برچسب گذاری 
ایران، دستاوردی است که فقط 5 کشور در جهان، 

توانسته اند آن را انجام بدهند.«
www.ifdana.fda.gov.ir

تجهیزات پزشکی برای نخستین بار ساماندهی شد

رییس سازمان غذاودارو در گردهمایی 
مدیران آزمایشگاه های غذا و داروی سراسر کشور

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی120 تختخوابی 
نیازهای  از  بخشی  رفع  هدف  با  گمنام،  شهدای 
مناطق جنوبی شهر تهران با حضور وزیر بهداشت به 

بهره برداری رسید.
بیمارستان شهدای گمنام، تنها بیمارستان دولتی 
در حوزه جنوب شرق تهران است که در منطقه 
دارد.  قرار  و میدان خراسان  تهران  شهرداری 15 
این بیمارستان در روز 25 اردیبهشت ماه، باحضور 
سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی کشور گشایش یافت. بیمارستان 

شهدای گمنام تهران، در زمینی به مساحت سه هزار 
متر مربع و زیربنای 9 هزار متر مربع تکمیل و تجهیز 

شده است. 

بهره برداری از بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شهدای گمنام تهران 
تکمیل و تجهیز این بیمارستان از سال 94 با اعتباری 
بالغ بر 80 میلیارد ریال در دستور کار دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی قرار گرفت. این بیمارستان 
دارای بخش هایی مانند اورژانس، بستری مردان و 
زنان، نوزادان، دیالیز، زنان وزایمان، اطفال، ارتوپدی، 
جراحی های  اطفال،  دندان پزشکی  روان پزشکی، 
آی سی یو  ویژه  بخش های  و  تخصصی  و  عمومی 
)ICU( و سی سی یو)CCU( در خود جای داده 

است.
www.behdasht.gov.ir
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یکی از بسته های طرح تحول نظام سالمت ترویج 
زایمان طبیعی است که در راستای سیاست های 
افزایش جمعیت ابالغی از سوی مقام معظم رهبری 
در این طرح گنجانده شده است. به گفته مدیرکل 
امور عمرانی وزارت  دفتر توسعه منابع فیزیکی و 
بهداشت، تاکنون هزار و 116 تخت زایمان در مراکز 
و  بهسازی  است. طرح  ایجاد شده  درمانی دولتی 
توسعه بلوک های زایمانی با اجرای طرح تحول نظام 
سالمت کلید خورد. در این طرح ارتقای کیفیت و 
تغییر در اتاق های زایمان سنتی و اجرای طرح تکریم 
مادر باردار در جهت افزایش جمعیت و تسهیل این امر 

برای زوج ها در سطح کشور به اجرا درآمد. 
امیر ساکی مدیرکل دفتر توسعه منابع فیزیکی و 
امور عمرانی وزارت بهداشت، گفت: »از زمان شروع 
این طرح تاکنون هزار و 116 تخت زایمان بدون 
درد )LDR(  در سطح کشور به بهره برداری رسیده 

است.«
به گفته او تاکنون از تعداد 296 طرح پیش بینی شده 
برای ایجاد بلوک های بدون درد و طرح بهسازی و 
توسعه بلوک های زایمانی 189 پروژه تکمیل و تحویل 
داده شده است. او درباره فناوری این تخت ها گفت: 
»روش الکتریکی زایمان برای تسکین درد زایمان 
طبیعی استفاده می شود. در این روش، با تحریک 
الکتریکـی عصـب از راه پوست، درد زایمان کاهش  
می یابد و هیچ گونه خطری را برای مادر و نوزاد در 

پی ندارد.«

www. behdasht.gov.ir

دولت با هدف حمایت از تولید داخلی اقداماتی 
مانند کاهش واردات را در این زمینه انجام داد. 
این اقدامات اگرچه به نفع تولیدکنندگان داخلی 
است اما به گفته رییس اتحادیه واردکنندگان دارو 
از یک سو نیز موجب افزایش قاچاق دارو در کشور 
شد. او تأکید کرد سیاست هایی که باید در این 
زمینه اجرا می شد، مسیر درستی را طی نکرد و 

خوب اجرا نشد. 
ناصر ریاحی رییس اتحادیه واردکنندگان دارو و 
عضو اتاق بازرگانی، با بیان این که کاهش واردات 
حرفه ای  داخلی  تولید  از  حمایت  هدف  با  دارو 
اجرا نشده است، گفت: »هرچند واردات دارو از 
اما  کرد  پیدا  کاهش  واردکنندگان رسمی  سوی 
برای جبران آن بخشی از واردات را به شرکت های 
این شرکت ها در ظاهر و روی  فوریتی سپردند. 
واردکنندگان  از  پایین تری  قیمت های  کاغذ 
مانند  منابعی  از  را  داروها  آن ها  داشتند.  اصلی 
دیگر  و  ترکیه  داروخانه های  یا  عمده فروشان 
کشورها  تهیه می کردند. این در حالی است که این 
شیوه تهیه دارو قابل  اعتماد نیست. از سوی دیگر 

بر شیوه حمل دارو هم نظارت نمی شود.«
او افزود: »واردکننده، می تواند با تغییرات درجه حرارت 
یا رطوبت داروی اصلی و شناسنامه دار، محصول را به 
منبع اصلی برگرداند. اما منابع شرکت های فوریتی 
مشخص نیست. به طوری که بخش عمده ای از واردات 

دارو به شکل قاچاق انجام  شده است.«
دارو برای پاسخگویی به نیاز ضروری وارد می شود و 
وظیفه دارو، درمان است اما قاچاقچی با واردکردن 
می زند:  آسیب  جامعه  به  سالمت  تقلبی،  داروی 
»بیشتر شرکت های واردکننده دارو، از شرکت های 
تولیدکننده و توزیع کننده هستند. اگر سیاست های 
دولت، تشویق تولید داخل و ممانعت از واردات دارو 
هم  تولیدکننده  که  واردکننده  است، شرکت های 
هستند، از این سیاست نفع می برند. اما شیوه برخورد 
در این زمینه حرفه ای نبود و بیشتر قاچاق اشاعه پیدا 

کرد.«
داروها،  بعضی  مورد  در  دولت  ریاحی  گفته  به 
واردکنندگان را زیر فشار گذاشت تا قیمت ها را 
پایین بیاورند. این در مواردی باعث کمبود دارو شد: 

1.116 تخت زایمان بدون 
درد در بیمارستان های دولتی 

ایجاد شد

مدیرکل توسعه منابع فیزیکی 
توقف واردات رسمی دارو، فرصت بیشتر برای قاچاقوزارت بهداشت

رییس اتحادیه واردکنندگان دارو

»دومین مسأله تعیین هدف و سقف واردات بود. 
برای نمونه تعیین کردند که بیشتر از یک میلیارد 
دالر دارو وارد نشود. گاهی به داروهای واردشده در 
گمرک به دلیل این که بیشتر از سقف تعیین شده 
داده  ترخیص  اجازه  بودند،  میلیون   110 ماهی 
نمی شد. این در حالی است که قاچاقچی دارو و 
شرکت های فوریتی با این مشکالت مواجه نیستند. 
در تمام مراحل واردات دارو، وزارت بهداشت باید 
که  مرحله  هر  در  کند.  صادر  را  الزم  مجوزهای 
بخواهد می تواند از صدور مجوز ممانعت کند. هر 
وقفه ای در فرایند واردات رسمی دارو، فرصتی برای 

قاچاقچی ها و استفاده از آن است.«
سیاست  با  واردکنندگان  این که  بیان  با  ریاحی 
کم کردن واردات به نفع تولید داخل مخالفتی ندارند، 
گفت: »باید مشوق هایی را در این زمینه در نظر گرفت 
تا کیفیت تولید داخل افزایش پیدا کند. باید قیمت 
را به گونه ای اصالح کنند که عالوه بر افزایش کیفیت 
ارتقای دارو وجود داشته  و  امکان تحقیق توسعه 

باشد.«
چند  در  که  صدمه ای  »اساسی ترین  افزود:  او 
شد،  وارد  کشور  داروی  بخش  به  گذشته  سال 
پرداخت نشدن وجوه بود. هنوز شرکت هایی هستند 
طلبکار  دولتی  بیمارستان های  از   94 سال  از  که 
هستند. هزینه های ناشی از این مطالبات کمرشکن 
است. هزینه دریافت تسهیالت بانکی 20 درصد است. 
قیمت ها کاهش پیداکرده و حاشیه سود )مارجین ( به 
حداقل رسیده است. تحمیل هزینه های اجرای طرح 
تحول نظام سالمت با اتکا به بخش خصوصی که به 
قول مسؤوالن ناتوان و کوچک است، کم لطفی است.«
www.phana.ir
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منابع دولت برای توسعه خدمات درمانی محدود 
است و هر دولت معموالً در بهترین حالت 7 تا 8 هزار 
تخت بیمارستانی اضافه کرده است. این درحالی است 
که به گفته معاون درمان وزارت بهداشت، دولت 
یازدهم توانست 23 هزار تخت بیمارستانی، در قالب 
بیمارستان های جدید را به بهره برداری برساند. او 
تأکید کرد که توسعه  بخش و تخت های آی سی یو 
)ICU( از دیگر اقدامات وزارت بهداشت در دولت 

یازدهم بود. 
دکتر محمد آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت، با 
اشاره به محدودبودن منابع در کشور و محدودیت سهم 
حوزه سالمت از منابع، بر لزوم مدیریت صحیح منابع 
و ضرورت اولویت گذاری در تخصیص منابع در حوزه 
سالمت، تاکید کرد. او در نشست ساالنه مسؤوالن 
بیماری های خاص دانشگاه های علوم پزشکی کشور 
در روز  26 اردیبهشت ماه برگزار شد، ادامه داد: »با 
وجود افزایش منابع و تغییر نوع تعامل دولت با بیماران 
هنوز منابع به اندازه نیاز، در اختیار نداریم و نخواهیم 
داشت. چرا که ما یک کشور توسعه یافته با درآمد 

سرانه باال نیستیم و این یک واقعیت است.«
دکتر آقاجانی در ادامه با اشاره به دستاوردهای طرح 
تحول نظام سالمت برای مردم، افزود: »در حال حاضر 
یک بیمار بستری، هزینه درمان 40 یا 50 میلیون 
تومانی را تنها با سه میلیون تومان پرداخت می کند. 
از سوی دیگر برای تأمین داروهای بسیار گران قیمت 
این بیماران، وزارت بهداشت در قالب قرارداد هزار 
بیمه گر،  سازمان  چهار  با  تومانی  میلیارد   700 و 
مابه التفاوت داروها را به سازمان بیمه گر پرداخت 

می کند.«
به گفته دکتر آقاجانی پیش از اجرای برجام و شروع 
داشتند.  زیادی  مشکالت  مردم  یازدهم،  دولت 

افزایش 45 درصدی بخش های آی سی یو در بیمارستان های دولتی کشور 
معاون درمان وزارت بهداشت اعالم کرد 

پزشکی،  تجهیزات  و  دارو  حوزه  در  هم چنین 
کمبودهای زیادی وجود داشت: »در این دوره بیش از 
100 بیمارستان در کشور و حدود هزار و 200 پروژه 
درمانی جدید در کشور به بهره برداری رسیده است.«

دکتر آقاجانی با اشاره به افزایش 45 درصدی بخش 
آی سی یویو )ICU( در بیمارستان های دولتی کشور، 
افزود: »در طول سه سال نزدیک به دو هزار و 700 
تخت به 5 هزار و 700 تخت موجود در بخش های 

آی سی یویو )ICU( افزوده شده است.«
»هنوز در بخش تخت بیمارستانی کمبود وجود دارد. 
به دلیل کمبود منابع در بخش دولتی باید بخش 
خصوصی نیز به این حوزه کمک کند.« دکتر آقاجانی 
با تاکید بر این موضوع افزود: »یکی از بخش هایی 
که نیاز به کمک بخش خصوصی دارد بخش دیالیز 
است. بخش خصوصی بازوی دولت است. ما بخش 
خصوصی را مقابل خود نمی دانیم بلکه به عنوان بازو و 
کمک می شناسیم که دانشگاه ها باید از ظرفیت آن ها 

بهره مند شوند.«
http://behdasht.gov.ir

پیشگیری از زخم بستر نه تنها در بخش مراقبت های 
ویژه بلکه در اتاق های عمل و اورژانس های مراکز 
درمانی مبحث تازه ای است که در کشورهایی هم چون 
آمریکا، استرالیا و دیگر کشورهای اروپایی مورد توجه، 

بررسی و تحقیق واقع شده است.
ایران نیز هم زمان با دیگر کشورهای دنیا، با حمایت 
و همراهی شرکت مونلیکه سوئد که با کمک فناوری 
روز دنیا محصوالت مطرح خود در این زمینه به پویش 

پیشگیری از زخم های فشاری پیوسته است.
با  دایاطب  شرکت  سوی  از  یک روزه ای  سمپوزیم 
همکاری انجمن مراقبت های ویژه ایران و با تخصیص 
امتیاز بازآموزی از جامعه آموزش مداوم پزشکی وزارت 
بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای گروه های 
مختلف پزشکی و پرستاری در روز پنج شنبه 31 
فروردین 96 در محل همایش های کتابخانه ملی 
تهران با حضور بیش از 200 نفر پزشک و پرستار 

برگزار شد.
علي امیر سوادکوهی ریاست انجمن مراقبت های ویژه 
ایران در این برنامه بر لزوم برگزاری برنامه های متمرکز 
در حوزه پیشگیری و درمان زخم، از ایجاد فلوشیب این 

حوزه در دنیا برای متخصصان خبر داد.
او از شرکت مونلیکه و شرکت دایاطب که با همکاری 
تنگاتنگ، امکان حضور سخنران از دانشگاه تورنتو 
کانادا و برگزاری کارگاه آموزشی برای بیان تازه های 
مطرح در دنیا را با افراد مجرب و کارآزموده خود فراهم 
ساخت، قدردانی کرد. مدیر منطقه شرکت مونلیکه 
و  دستاوردها  مونلیکه،  شرکت  اجمالی  معرفی  به 
تازه های خود پرداخته و سپس دکتر اردهالی ریاست 
مراقبت های ویژه بیمارستان شهدای تجریش و عضو 
هیأت مدیره انجمن مراقبت های ویژه درباره اهمیت 
پیشگیری از بروز زخم بستر در آی سی یو )ICU( به 

سخنرانی پرداخت.

سمپوزیم یک  روزه اهمیت پیشگیری از زخم های فشاری 
در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه

اقدامات  به  مورسین  کارین  خانم  سوم  بخش  در 
پیشگیرانه از بروز زخم های فشاری در مراکز درمانی 

دنیا از جمله کانادا و آمریکا و استرالیا پرداخت.
دکتر فاطمی جراح عمومی از دانشگاه شهیدبهشتی و 
دبیر علمی سمپوزیم سخنرانی کرد و به پرسش های 

پزشکان و پرستاران پاسخ داد.
در پایان کارگاه آموزشی شرکت مونلیکه برگزار شد 
و کاترین گلوریا و دکتر حسام و زهره آشوری در این 
کارگاه آموزشی به موضوع استفاده عملی از محصوالت 

موجود در این حوزه پرداختند. 
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آیین آغاز عملیات ساخت مرکز یون درمانی سرطان 
ایران با حضور جمعی از مسؤوالن در مجتمع تحقیقات 
کشاورزی و سالمت البرز برگزار شد. این مرکز بر اساس 
تفاهم صورت گرفته میان سازمان انرژی اتمی و وزارت 
بهداشت و درمان ساخته می شود. مرکز یون درمانی 
سرطان ایران ساالنه ظرفیت تعداد 25 هزار جلسه 
پرتودرمانی و درمان تعداد حداقل یک هزار بیمار پس 

از راه اندازی کامل را خواهد داشت.
ایران  سرطان  یون درمانی  مرکز  ساخت  عملیات 
این  در  شد.  آغاز  اردیبهشت ماه   25 دوشنبه  روز 
مراسم علی اکبر صالحی؛ رییس سازمان انرژی اتمی، 
سیدحسن  و  امورخارجه  وزیر  ظریف  محمدجواد 
قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و جمعی از مسؤوالن 
کشوری، تعدادی از مسؤوالن کشور اتریش نیز حضور 
داشتند. این مرکز به عنوان پیشرفته ترین مرکز درمانی 
برای استفاده مردم ایران است که وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی در حوزه تأمین نیروی انسانی 
انرژی اتمی درزمینه  متخصص پزشکی و سازمان 
اقدامات فنی و تخصصی همکاری خواهند داشت. 
احداث این مرکز حاصل دو سال تالش تیم های فنی، 
حقوقی و مالی سازمان انرژی اتمی با همکاری وزارت 
بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت امور خارجه 
است. انعقاد سه تفاهم نامه همکاری، بررسی جامع 
ده ها مرکز و بازدید از چندین طرح مشابه در جهان، 
تجهیزات  بین المللی  معتبر  با سازندگان  گفت و گو 
موردنیاز این مرکز، مکاتبه و دریافت نظر متخصصان 
دانشگاهی مرتبط با موضوع و وزارت بهداشت و درمان 
با همکاری سازمان انرژی اتمی برای دریافت مجوزهای 

عملیات ساخت مرکز یون درمانی سرطان ایران در البرز آغاز شد
با حضور جمعی از مسؤوالن؛ 

و  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
در  تفاهم نامه ای  کشور،  برنامه وبودجه  سازمان 
زمینه ارزیابی سامانه های اطالعاتی حوزه سالمت، 
استقرار آزمایشگاه آزمون و اعتباربخشی محصوالت 
نرم افزاری و سامانه های اطالعاتی حوزه سالمت  امضا 

کردند.  
زیرساخت ها  »امور  میان  تفاهم نامه همکاری  یک 
سازمان  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  خدمات  و 
برنامه وبودجه کشور« و »دفتر مدیریت آمار و فناوری 
اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی« 
به امضای دکتر سیدمحمود تارا، رییس دفتر مدیریت 
آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی و مهندس سیدهادی نادمی، رییس 
فناوری  و  ارتباطات  خدمات  زیرساخت ها،  امور 
اطالعات سازمان برنامه وبودجه کشور رسید. محور 
این تفاهم نامه ارزیابی و افزایش کارایی سامانه های 
اطالعاتی حوزه سالمت است.   بر اساس این تفاهم، 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مدت 5 
سال، به عنوان بازوی اجرایی سازمان برنامه وبودجه 
سامانه های  و  نرم افزارها  ارزیابی  حوزه  در  کشور 
اطالعاتی حوزه سالمت، سازماندهی و اعتباربخشی 
به سامانه اطالعاتی این حوزه معرفی شد. هم چنین، 
ارزیابی  حوزه  در  صادره  گواهینامه های  تمام 
سامانه های اطالعاتی حوزه سالمت در تأیید سازمان 
این  قانونی  متولی  به عنوان  کشور،  برنامه وبودجه 
حوزه بوده است و بنابراین تعامل مشترک در راستای 
افزایش کیفیت خدمات حوزه سالمت الکترونیکی 

کشور در دستور کار قرار داده شده است.
www.behdasht.gov.ir

تفاهم نامه وزارت بهداشت 
و سازمان برنامه وبودجه 

درباره سامانه های 
اطالعاتی حوزه سالمت

یکی از نمایشگاه های موفق حوزه تجهیزات پزشکی، نمایشگاه سی اِم ای اف )CMEF( شانگهای چین است. 
این نمایشگاه ساالنه جمع گسترده ای از اهالی حوزه تجهیزات پزشکی را از تمام دنیا به خود جذب می کند. 
شرکت سیناحمد آریا تنها شرکت ایرانی حاضر در نمایشگاه امسال بود. رخدادهای منطقه ای و بین المللی به ویژه 
نمایشگاهای مرتبط با شاخه کاری و فعالیت شرکت ها می تواند نقش مهمی در تبادل اطالعات و فناوری های روز 
داشته باشد. نقش اجرای این نمایشگاه ها برای شرکت هایی که ظرفیت و توان باالیی برای تبدیل شدن به یک 
نشان تجاری معتبر منطقه ای و جهانی دارند، مهم تر است.نمایشگاه بین المللی ایران هلث نیز هم زمان با نمایشگاه 
سی اِم ای اف )CMEF( از 25 تا 28 اردیبهشت ماه برگزار شد و شرکت سیناحمد آریا، با حضور هم زمان در دو 

نمایشگاه بین المللی داخلی و خارجی قدرت و توان خود را در عرصه تجهیزات پزشکی را به نمایش گذاشت.   

حضور هم زمان شرکت سیناحمد آریا 
در دو نمایشگاه داخلی و خارجی

نظام ایمنی از مهم ترین فعالیت های انجام شده برای 
راه اندازی این مرکز است.

پرتودرمانی، استفاده از پرتوهای یون ساز جهت نظارت 
و درمان بافت های سرطانی و جلوگیری از رشد آن ها 
است. هم اکنون در کشور از روش هالی مبتنی بر 
الکترون و فوتون استفاده می شود، اما مرکزی برای 
استفاده از یون و پروتون که به مراتب روش پیشرفته تر 
از قبلی است، وجود نداشت. کاهش آسیب به بافت های 
بافت های  به  وارده  آسیب های  کمینه کردن  سالم، 
حیاتی، کاهش احتمال ایجاد سرطان ثانویه و قابلیت 
اعمال دوز بیشتر به تومور سرطانی نسبت به روش های 
مرسوم، مهم ترین ویژگی پرتودرمانی رادیوتراپی با 
پروتون و یون تراپی است. این مرکز قابلیت پرتودرمانی 

با پروتون و یون را هم زمان خواهد داشت.
این مرکز پس از تکمیل، سه اتاق درمان و یک مرکز 
تحقیقاتی خواهد داشت. با توجه به انحصاری بودن و 
فناوری باال، این مرکز قادر خواهد بود عالوه بر پذیرش 
بیماران و درمان بیماران سرطانی کشور، از کشورهای 
هم جوار نیز بیماران سرطانی را پذیرش کند. در کنار این 
مرکز، هتل و دیگر نیازمندی های اقامتی نیز پیش بینی 
 شده است. با برنامه ریزی های صورت گرفته، پس از پنج 
سال فرآیند راه اندازی و بهره برداری از این طرح ازجمله 
در حوزه ساختمان و با نصب تجهیزات، باریکه ذرات 
از شتاب دهنده دریافت خواهند شد. سپس با سپری 
کردن مراحل راه اندازی نهایی و دریافت مجوزها، در 
انتهای سال پنجم همه اتاق های درمان ارایه خدمات 

خود را آغاز خواهند کرد.
www.irna.ir
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نمایندگی  به تازگی  درساطب درمان  شرکت 
از  یکی  )Heinemann(آلمان  هاینمن  شرکت 
تولیدکننده های پیشرو درزمینه تجهیزات معاینه 
ای ان تی )ENT( را دریافت کرده است. این شرکت 
آلمانی استانداردهای جهانی برای تجهیزات تولیدی 
خود را دریافت کرده است و با توجه به کیفیت باالی 
محصوالت و قیمت رقابتی آن، رتبه نخست فروش 
یونیت ای ان تی )ENT( در جهان را در سال 2016 

به دست آورد. 
درسا طب درمان  شرکت  مدیرعامل  عزت ور،  قاسم 
هاینمن  شرکت  نمایندگی  دریافت  خبر  اعالم  با 
آلمان گفت: »این شرکت آلمانی درزمینه تجهیزات 
معاینه ای ان تی )ENT( فعالیت می کند. هم چنین 
 ،)ENT( تولیدکننده، دستگاه های یونیت ای ان تی
دیگر  و  استروبوسکوپ  پزشک،  و  بیمار  صندلی 
گوش وحلق وبینی  کلینیک  با  مرتبط  تجهیزات 

است.«
دریافت  به  موفق  هاینمن  شرکت  او  گفته  به 
ای ان  آی ای سی،  الکتریکی  ایمنی  استانداردهای 
 ،IEC60601-1 و   IEC60601-1-2 ازجمله ایزو  و 
و   10079-2 ایزو  و   1-EN15223  استاندارد 
ایزو 14971 شده است: »استانداردهای الکتریکی 
در  را  پزشکی  دستگاه   )IEC( آی ای سی  سری 
محیط های مختلف آزمون قرار می دهد و پارامترهای 
الکتریکی و مغناطیسی را در شرایط مختلف مورد 
آزمون و بررسی قرار می دهد. آزمون ها شامل آزمون 

تداخل های  الکتریکی،  تداخل های  نشتی،  جریان 
مغناطیسی، آزمون های سنجش مقاومت در برابر 
میدان های الکترومغناطیسی آراِف )RF(، مقاومت 
در برابر شوک های الکتریکی، جریان و ولتاژ ناخواسته 

است.« 
مدیرعامل »درسا طب درمان« در توضیح استانداردهای 
به  مربوط   15223-1 اي ان  »استاندارد  گفت:  دیگر 
برچسب گذاری و نصب عالیم هشداردهنده بر روی 
دستگاه های پزشکی  است. استاندارد ایزو 10079-2 
نیز، استاندارد اختصاصی مربوط به ساکشن های پزشکی 
است. استاندارد ایزو 14971 نیز مربوط به مدیریت 
خطرپذیری در تجهیزات پزشکی  است. دریافت این 
استانداردها و بهره بردن از خط تولید مجهز، ضامن کیفیت 

باالی محصوالت تولیدی این شرکت است.«

درسا طب درمان، نمایندگی شرکت هاینمن  آلمان را دریافت کرد

جدیدی  قابلیت های  هاینمن  شرکت  او  گفته  به 
را برای کاربران خود در نظر گرفته است که امکان 
ساخت سفارشی دستگاه متناسب با سلیقه کاربر، از 
قابلیت های جدید ارایه شده از سوی این شرکت است: 
»در این طرح مشتری امکان انتخاب رنگ دلخواه 
را دارد. هم چنین امکان حک شدن نام بیمارستان یا 
کلینیک بر روی یونیت و بر روی صندلی معاینه نیز 

وجود دارد.« 
عزت ور درباره اهداف شرکت درساطب درمان برای 
گسترش فعالیت این شرکت گفت: »این شرکت به 
پشتوانه خدمات پس ازفروش و دانش فنی کارکنانش، 
تالش دارد بتواند گوشه ای از نیاز جامعه پزشکان 
برآورده  آینده  سال های  در  را  گوش وحلق وبینی 

کند.«

شرکت »نوونوردیسک« دانمارک، در شهرک دارویی 
میلیون  سرمایه گذاری 70  البرز  استان  در  برکت 
ساخت  برای  سرمایه گذاری  این  می کند.  یورویی 

کارخانه تولید داروهای جدید دیابت است.
مراسم آغاز سرمایه گذاری شرکت »نوونوردیسک« 
دانمارک در شهرک دارویی برکت با حضور سفیر 
کمیسیون  اعضای  از  جمعی  ایران،  در  دانمارک 
بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی، مدیران 
وزارت امور خارجه و استاندار البرز در محل شرکت 
دارویی برکت در روز یکم خردادماه برگزار شد. شرکت 
»نوونوردیسک« با ساخت کارخانه تولید داروهای 

جدید دیابت در ایران خط تولید داروهایی درزمینه 
درزمینه انسولین دیابت، هموفیلی و هورمون رشد 
را در ایران ایجاد خواهد کرد. این شرکت  50 الی 60 

درصد انسولین دنیا را تولید می کند.

سرمایه گذاری 70 میلیون یورویی شرکت دانمارکی در حوزه دارو

دنی عنان سفیر دانمارک در ایران، در حاشیه این 
سرمایه گذاری  این  برای  »مذاکره  گفت:  مراسم 
از دو سال پیش آغاز شد. تمام تالش ما این است 
تا این همکاری با قوت بیش تر ادامه یابد. قطعاً این 
شرکت های  دیگر  تشویق  باعث  سرمایه گذاری 

دانمارکی برای حضور در ایران خواهد شد.«
او با ابراز امیدواری از ادامه همکاری های سیاسی و 
تجاری میان دو کشور گفت: »این سرمایه گذاری ها 
شاهدی برای دیگر کشورها  است که نشان دهد ایران 

شریک تجاری خوبی است.«
www.isna.ir
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اخبار جهان
عملکرد ناموفق دستگاه های شوک خودکار
برنامه تکمیلي آزمایش سینه با دستگاه ام بي آي
امکانات جانبی در مدل های جدید  سی  آرم   و به سازی فناوری
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وقتی ایست قلبی رخ می دهد، دستگاه های شوک 
خودکار یا همان آی ای دی )AED( معموال در خط 
مقدم ابزارهای حفظ جان بوده اند اما پژوهشگران به 
این نتیجه رسیده اند که تقریبا از هر پنج دستگاه، یکی 

به طور کامال منظم کار نمی کند.
نگهداری  برای  ملی  استانداردهای  حاضر  حال  در 
دستگاه های شوک خودکار وجود ندارند؛ برد ساتن از 
بخش داروی دانشگاه لویزویل آمریکا بر این باور است 
که این موضوع یک مشکل جدی است. او و همکاران 
پژوهشگرش متوجه شده اند که در ثبت و نگهداری 
دستگاه های شوک خودکار به میزان زیادی ناهماهنگی 
وجود دارد. این مسأله باعث می شود که میزان واقعی 

خطر ناکارآمدی این دستگاه ها معلوم نباشد.
ساتن معاون رییس بخش راهبرد و نوآوری برای 
بهداشت و الکتروفیزیولوژیست دانشگاه لویزویل به 

سایت اچ سی بی نیوز می گوید مطالعه ما به برجسته 
کردن مشکلی که از بعضی جهات عمومیت دارد 
کمک کرده اما به نظر من این مسأله از چیزی که 
تاحاال گزارش شده بسیار شایع تر و بالقوه زیان آورتر 

است.
این پژوهشگران 322 دستگاه شوک خودکار را در 
190 مکان عمومی غیر از بیمارستان ها در چهار منطقه 
جغرافیایی متفاوت از هم، سیاتل، سافلک، نیویورک، 

ایلینویز مرکزی و لویزویل ارزیابی کرده اند.
آن ها به این نتیجه رسیده اند که 21 درصد از این 
دستگاه ها دست کم در یک مرحله از آزمایش ناموفق 
بودند. هم چنین 5 درصد از آن ها باطری های تاریخ 
مصرف گذشته داشتند و اصال روشن نشدند که باعث 
می شود در زمان حادثه ناگهانی ایست قلبی، غیرقابل 

استفاده باشند.

دستگاه های شوک خودکار قابل دسترسی عمومی 
در محل هایی با قابلیت باالی ثبت و ضبط، به طور 
در  بیشتر  موفقیت  احتمال  از  مالحظه ای  قابل 
آزمایش برخوردار بودند. در سیاتل و سافلک، میزان 
دستگاه های ثبت شده بیش از 80 درصد بود که در این 
میان در سیاتل هیچ دستگاهی با خرابی باطری پیدا 
نشد و در سافلک فقط در دو درصد دستگاه ها باطری 

خراب وجود داشت.
کمتر از 25 درصد از دستگاه ها در لویزویل و ایلینویز 
مرکزی ثبت شده بودند و به ترتیب 19.8 درصد و 38.2 
درصد در آزمایش رد شدند. ایلینویز مرکزی هم چنین 
دارای بیشترین نرخ منطقه ای خرابی باطری با تقریبا 

12 درصد بود.
سیاتل،  مثل  شهری  مناطق  در  می گوید  ساتن 
محل هایی وجود دارد که در آنجا افراد دور هم جمع 
می شوند و می خواهند به مسأله ایست ناگهانی قلبی 
اولویت بدهند و در نتیجه آمادگی دستگاه شوک 
خودکار بخشی از برنامه آن ها می شود؛ هر چند که 
آن ها گاهی موفق و گاهی ناموفق هستند و بسیاری 
از محل ها از این میزان مشارکت و سرمایه گذاری 
پیرامون این مسأله برخوردار نیستند. او می افزاید: 
»دستگاه شوک خودکار معموال توسط فروشندگان 
ثبت می شوند و خریداران می توانند از فراخوان ها 
در  اما  شوند.  آگاه  آن  به  مربوط  مشاوره های  و 
برخی مواقع این دستگاه ها به جای تولیدکنندگان 
است.«  شده  فروخته  توزیع کنندگان  توسط 
نگهداری  چگونگی  دستورالعمل  تولیدکنندگان، 
دستگاه ها را در زمان خرید و به صورت برخط در 
دسترس قرار می دهند اما هیچ اجماع قانونی برای 
الزام آور بودن آن در یک ایالت و یا در سطح ملی 

وجود ندارد.
شوک  دستگاه های  »شما  می گوید:  ساتن 
و  کلیساها  کازینوها،  فرودگاه ها،  در  را  خودکار 
مواقع  از  خیلی  می بینید.  ورزشی  مجموعه های 
اولیه شان  جای  از  را  دستگاه ها  این  که  کسانی 
برمی دارند آن ها را جابه جا می کنند. مردم آن ها 
را روی دیوار می بینند اما نمی شناسند و یا توجه 
آن ها  از  نگهداری  در  خاطر  همین  به  نمی کنند 

کامال کوتاهی می کنند.«
او بر این باور است که مسؤوالن منتخب و اعضای یک 
اجتماع باید بدانند که شوک خودکار برای عملکرد 
صحیح نیاز به مراقبت دائمی دارند تا به عنوان ابزارهای 

اضطراری نجات جان آماده خدمت رسانی باشند.

عملکرد ناموفق 
دستگاه های شوک خودکار

 از هر پنج تا یکی و دست کم در یک مرحله از آزمایش درست کار نکرد
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 )The Henry Ford( فورد  هنری  بهداشتی  نظام 
آزمایش  تکمیلی  برنامه  آمریکا  ایالت میشیگان  در 
سرطان پستان را با استفاده از یک دستگاه قدرتمند 
 ))MBI تصویربرداری مولکولی سینه به نام ام بی آی
راه اندازی کرده است. این دستگاه که از سوی شرکت 
گاما مدیکا )Gamma Medica( ساخته شده، از فناوری 
 Technetium-99m( اسکن سستامیبی تکنیتیوم-99ام
sestamibi( بهره می برد. این دستگاه دارای دو سر 

دیجیتالی ردیاب و موازی ساز ویژه برای تهیه غربالگیری 
مکمل در ماموگرافی زنانی است که در سینه هایشان 
توده سفت وجود دارد؛ و هم چنین برای کسانی که 
در خطر باالی ابتال به سرطان سینه هستند. فناوری 
دستگاه اسکن سستامیبی تکنیتیوم-99ام، آزمایش 
در پزشکی هسته ای است. این آزمایش ها به ویژه در 
معاینات قلبی و تشخیص توده های سرطانی پستان 
کاربرد دارند. دستگاه ام بی آی برای نخستین بار است که 
در میشیگان و در بیمارستان هنری فورد غربی ِ بلومفیلد 
راه اندازی شده و رادیولوژیست ها برای کار با آن به دوره 

کارآموزی در درمانگاه مایو فرستاده شده اند.
در  تصویربرداری سینه  مرکز  رییس  میلر  پاتریشیا 
بیمارستان هنری فورد می گوید تعدادی از بیماران ما 
رایگان معاینه شده اند. میلر می افزاید: »چالش ما این 

است که مطمئن شویم بیماران در هشت تا ده دقیقه ای 
که هر آزمایش سینه به درازا می کشد، احساس راحتی 
داشته باشند؛ بر خالف ماموگرافی که چند ثانیه بیشتر 
ماموگرافی،  خالف  بر  که  هرچند  نمی کشد.  طول 
سینه های بیماران در طی آزمایش در دستگاه ام بی آی 
فشرده نمی شوند. به گفته دکتر میلر تحمل بیماران 
در این شیوه خیلی خوب است زیرا سینه در فشار قرار 
نمی گیرد بلکه در این روش سینه میان دو گیرنده 
تصویری قرار می گیرد. درمانگاه ها باید مراقب باشند 
که دمای اتاق در اندازه مطبوع و متعادل باشد و یک 
پتو در زیر شانه بیمار قرار بگیرد. چالش دیگر درباره 
پوشش بیمه برای استفاده از دستگاه ام بی آی است. 
بر طبق قانون مربوط به تورم سینه در ایالت میشیگان، 
شرکت های ارایه دهنده بیمه موظف به پرداخت هزینه 

آزمایش های تکمیلی تصویربرداری از سینه نیستند. 
میلر با بیان این که ما در حال چانه زنی با شرکت های 
بیمه هستیم تا آن ها آزمایش ام بی آی در پوشش قرار 
بگیرند، می گوید: »آزمایش تصویربرداری با ام بی آی 
 )MRI( تقریبا 500 دالر هزینه دارد، بر خالف ام آر آی

که هزاران دالر خرج بر می دارد.«
به گفته میلر، که چانه زنی با شرکت های بیمه که کار 
ام بی آی را آزمایشی می پندارند، می ارزد و بالخره 

نتیجه خواهد داد.
بهترین  فراهم  کردن  وجود  با  »که  می گوید:  میلر 
ماموگرام، ما می دانیم که میزان حساسیت صددرصدی 
نیست. برای زنان دارای بافت متراکم سینه، این آزمایش 
آزمایش  این  اضافه کردن  است.  حساس تر  خیلی 
تکمیلی خیال بیماران را آسوده می کند و به آن ها 
آرامش می دهد.« مرکز بهداشتی هنری فورد هم چنین 
می خواهد در مطالعات آینده درباره دستگاه ام بی آی با 
درمانگاه مایو شرکت کند. فیلیپ کروکسفورد، رییس 
و مدیرعامل شرکت گامامدیکا معتقد است: »راه اندازی 
 )LumaGEM MBI( جدید دستگاه لوما جم ام بی آی
انستیتو مرکز هنری فورد در میشیگان و حومه  در 
امکانات فوق تشخیص و روش تکمیلی  دسترسی، 

تصویربرداری از سینه را برای زنان فراهم می کند.«
او می گوید: »ما خوشحالیم که می توانیم با انستیتو مرکز 
هنری فورد همکاری کنیم و برای همکاری با آن ها برای 
کمک به بهبود روش کشف زودهنگام سرطان در زنانی که 
در خط باالی درگیری قرار دارند مشتاق هستیم. ما باور 
داریم که ام بی آی می تواند اطمینان بدهد که زنان بیشتری 
فرصت دریافت تصویربرداری شخصی سینه را خواهند 

داشت و از بهبود نتایج بالینی بهره مند خواهند شد.«
www.dotmed.com

برنامه تکمیلي آزمایش سینه با دستگاه ام بي آي
نظام بهداشتي ایالت میشیگان آمریکا برگزار کرد:
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در حالی که بازار سی آرم متحرک )C-arm( کوچک 
ردیاب  تصویر،  تقویت  دستگاه  برای  تقاضا  بوده 
 ) CMOS( صفحه تخت، به ویژه فناوری سی ام اُاس
بی شکل  سیلیکونی  ردیاب های  جایگزین  به عنوان 
ادامه دارد و نمونه های جدید به بازار عرضه می شوند. 
 بخش دستگاه های اُای سی )OEC( شرکت  پزشکی 
گذشته  سال   )GEHealthcare( الکتریک  جنرال 
اولین دستگاه سی آرم و ردیاب صفحه تخت خود را وارد 
بازار کرد و نشان داد که زمان قطعا در حال تغییر است. 
در ادامه می خوانیم که چه محصوالت جدیدی در این 

زمینه به بازار آمده است.

شرکت جیمز شمال آمریکا
)GEMSS North America(

این شرکت دو دستگاه سی آرم مدل جدید را امسال وارد 
بازار می کند. نخستین دستگاهی که در نیمه اول سال 
2017 وارد بازار می شود یک نسخه 12 اینچی از نسخه 
9 اینچی دستگاه تقویت تصویر شرکت اسپینل تری جی 
)Spinel 3G(  است. هر دو دستگاه از نسخه جدید نرم افزار 
سی ایکس ویو )CX View 3.0( که اواسط سال گذشته 
هم چنین  شرکت  این  هستند.  برخوردار  شد،  عرضه 
 )HD12(اچ دی محصول  برای  بتواند  است  امیدوارم 
ردیاب صفحه تخت خود از سازمان غذاوداروی آمریکا 
)FDA( مجوز بگیرد. اچ دی12 یک ردیاب صفحه تخت 
15.3 اینچی، یک قوس بزرگ تر و یک دسته به شکل 
صفحه کنترل دارد که به هر طرف می چرخد. گری کوهلر، 
معاون رییس بخش فروش و بازاریابی شرکت جیمز شمال 
آمریکا می گوید: »میدان دید وسیع تر این دستگاه برای 

آزمایشگاه های مربوط به عروق، ارتوپدی و عمل های 
اورولوژی سودمند است.« ما احساس کردیم که بی شک 
هنوز بازار خوبی برای تقویت کننده های تصویری وجود 
دارد اما ما بیشتر نیاز داریم که به میدان دید وسیع تری 
توجه کنیم. به همین خاطر دستگاه 12 اینچی و صفحه 
تخت را اضافه کردیم تا دستگاه کامل تر شود. همه این 
دستگاه ها از طریق 74 شبکه مستقل فروشندگان در همه 

50 ایالت و پورتوریکو فرخته شده است.«

شرکت هالوژیک
بازاریابی  بخش  مدیریت  از  دیگانجی  الرا  گفته  به 
شرکت  این   ،)Hologic( هالوژیک  شرکت  جهانی 
نرم افزار به روزشده درون بین )InSight( خود را در ماه 
مارس عرضه کرد. این نسخه جدید قابلیت ریزبینی 
بیشتری دارد که اندازه ها را نسبت به دستگاه فعلی 50 
درصد بهتر می بیند. حالت ریزبینی بیشتر، میزان فریم 
را تا 15 فریم در ثانیه در تصویربرداری پزشکی کاهش 
درون بین  »نرم افزار  می افزاید:  دیگانجی  می دهد. 
وی سیکس وان )InSight v.6.1( برای دستگاه های 
جدید و با یک ارتقاء برای مشتریان کنونی در دسترس 
دستگاه های  از  نمونه  دو  هولوزیک  شرکت  است. 
 2 این سایت  »دستگاه  می کند:  عرضه  را   سی آرم 
)InSight 2( که تقویت کننده تصویر است. این سایت 
اف دی )InSight FD( نیز همراه یک دستگاه سی ام اُ اس 
)CMOS( ردیاب صفحه تخت نخست در سال 2012 
به بازار عرضه شده بود. تمرکز بر روی کیفیت تصویر 
و خلق دستگاه کمتر فرورونده است.« این دستگاه ها 
بیشتر توسط جراحان اورتوپد و تیم شان به کار گرفته 

می شوند؛ آن ها بر خالف کارکنان رادیولوژی به دنبال 
این هستند که راه های استفاده مستقالنه از این دستگاه 
را برای شان خلق کنیم. آن ها مدیریت بیشتر و استفاده 
آسان تر از دستگاه را می خواهند تا کارکنان شان بدون 

نیاز به تمرین های متعدد از آن استفاده کنند.

شرکت جنوری
جوی پرز کیم متخصص فروش سی آرم شرکت جنوری 
)Genoray( می گوید: »این شرکت نسل سوم سی آرم 
خودش به نام ژن Zen-7000 7000(( را در ماه دسامبر 
پیش فروش کرد. این شرکت چندین به سازی در ارتباط 
با تصویر داشته که باعث می شود دستگاه سریع تر و 
بیشتر تنظیم پذیر شود. یکی از بزرگ ترین تغییرات، 
اختصاصی  سخت  دیسک  ترابایت،   2 اضافه شدن 
دستگاه  این  جداست.  کاربری  دستگاه  از  که  است 
 )EMR( برای محیط هایی که فقط از دستگاه ای ام آر
استفاده می کند مطلوب است و به دستگاه اختصاصی 
برای عکس از هم چون سامانه پکس نیاز ندارد. دیو 
اورالندو، معاون رییس بخش سی آرم خدمات پزشکی 
سامانه  »اگر شما  این شرکت می گوید:  تکامل یافته 
پکس نداشته باشید، این دستگاه جایگزین خوبی برای 
آن است. شما می توانید تصاویر خود را ذخیره کنید 
و سال ها بعد آن ها را ببینید. نسخه جدید ژن 7000 
)Zen-7000( یک دستگاه تشخیصی از راه دور هم دارد. 
معموال وقتی دستگاه خاموش می شود شما باید یک نفر 
را بفرستید تا آن را باز کند و بُرد آن را آزمایش کند. این 
دستگاه جدید خرابی را کاهش می دهد. شرکت محصول 
خودش را در جایگاه یک جایگزین مقرون به صرفه قرار 
داده است؛ به جای پول خرج کردن به خاطر یک اسم، 
شما می توانید از تردستی یک دستگاه تمام دیجیتال با 

امکانات مشابه و هزینه کمتر بهره مند شوید.

شرکت تجهیزات پزشکی ُاای سی 
شرکت تجهیزات پزشکی اُای سی زیر مجموعه شرکت 
پزشکی جنرال الکتریک است و در ماه سپتامبر مجوز 
 OEC Elite( فروش دستگاه اُای اس الیت سی اف دی
CFD( خودش را که دارای یک ردیاب سی ام اُاس 

)CMOS( صفحه تخت است، در اروپا، ژاپن، استرالیا و 
نیوزیلند دریافت کرد. این دستگاه، اولین نمونه سی آرم 
صفحه تخت در اندازه کامل است. دن استراچ، رییس 
بخش بازاریابی شرکت جنرال الکتریک می گوید: »این 
شرکت صبر کرد تا این فناوری تکامل یابد و سپس به 

سمت شکل گیری صفحه تخت قدم بگذارد.«

 امکانات جانبی در مدل های جدید  سی  آرم  
و به سازی فناوری



بیستمین نمایشگاه ایران هلث هم برگزار شد. این نمایشگاه که برای نخستین بار در سال 1368 برگزار شد، با گذشت سال ها با چالش ها و دستاوردهای 
بی شماری روبه رو بوده است. با وجود این که باید هرسال شاهد برگزاری این نمایشگاه بهتر از سال پیش باشیم، اما امسال شرایط به گونه ای رقم خورد 
که نارضایتی و ناخرسندی بسیاری از شرکت کنندگان را فراهم کرد. برخی از آن ها دلیل این سردی و بی نشاطی نمایشگاه را، اختالفات پیش آمده میان 
برگزارکنندگان نمایشگاه و برخی نیز نزدیکی به زمان برگزاری انتخابات خواندند.  بیستمین نمایشگاه ایران هلث از 25 تا 28 اردیبهشت ماه در نمایشگاه 
بین المللی تهران برگزار شد. این نمایشگاه، درحالی آغاز به کار کرد که برخالف اعالم پیشین ستاد برگزاری نمایشگاه، مراسمی برای افتتاحیه آن برگزار 
نشد. در روز بیست وپنجم اردیبهشت ماه جمعیت زیادی از خبرنگاران در نمایشگاه به چشم می خوردند که منتظر اجرای مراسم افتتاحیه و پاره کردن ربان 
افتتاح نمایشگاه از سوی سیدحسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بودند. درنهایت نمایشگاه بدون حضور وزیر بهداشت و 
تنها با دیدار، معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذاودارو از بخش های مختلف نمایشگاه به صورت رسمی شروع به کار کرد.

بدون شادابي، بدون تکاپو؛نمایشگاه از نفس افتاد
گزارشی از عملکرد ایران هلث بیستم 

پرونده
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گزارشی از عملکرد ایران هلث بیستم 

بدون شادابي، بدون تکاپو؛نمایشگاه از نفس افتاد
بیستمین نمایشگاه ایران هلث هم برگزار شد. این نمایشگاه که برای نخستین بار در سال 1368 برگزار شد، با گذشت سال ها با چالش ها و دستاوردهای 
بی شماری روبه رو بوده است. با وجود این که باید هرسال شاهد برگزاری این نمایشگاه بهتر از سال پیش باشیم، اما امسال شرایط به گونه ای رقم خورد 
که نارضایتی و ناخرسندی بسیاری از شرکت کنندگان را فراهم کرد. برخی از آن ها دلیل این سردی و بی نشاطی نمایشگاه را، اختالفات پیش آمده میان 
برگزارکنندگان نمایشگاه و برخی نیز نزدیکی به زمان برگزاری انتخابات خواندند.  بیستمین نمایشگاه ایران هلث از 25 تا 28 اردیبهشت ماه در نمایشگاه 
بین المللی تهران برگزار شد. این نمایشگاه، درحالی آغاز به کار کرد که برخالف اعالم پیشین ستاد برگزاری نمایشگاه، مراسمی برای افتتاحیه آن برگزار 
نشد. در روز بیست وپنجم اردیبهشت ماه جمعیت زیادی از خبرنگاران در نمایشگاه به چشم می خوردند که منتظر اجرای مراسم افتتاحیه و پاره کردن 
ربان افتتاح نمایشگاه از سوی سیدحسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بودند. نمایشگاه بیستم قرار بود، ساعت 11 در غرفه 
وزارت بهداشت که در سالن 38A قرار داشت، افتتاح شود. درنهایت نمایشگاه بدون حضور وزیر بهداشت و تنها با دیدار رسول دیناروند، معاون وزیر 
بهداشت و رییس سازمان غذاودارو، هم چنین محمود بیگلر رییس اداره کل تجهیزات پزشکی کشور، از بخش های مختلف نمایشگاه به صورت رسمی 
شروع به کار کرد. البته مسؤوالنی که در غرفه وزارت بهداشت حضور داشتند، هم چنان قول حضور وزیر بهداشت، تا ساعت یک ونیم ظهر را می دادند. 

این بدقولی ها، موجب سردرگمی خبرنگاران حاضر در نمایشگاه شد.

 شیما عسگری/ رویا کاکاوند

قدیمی ترین  و  بزرگ ترین  به عنوان  ایران هلث 
نمایشگاه تجهیزات پزشکی کشور، چند ماه پیش از 
برگزاری با چالشی عجیب مواجه شد. داستان از این 
قرار بود که شرکت های تجهیزات پزشکی در پدیده ای 

نادر، زمزمه هایی مبنی بر برگزاری دو نمایشگاه ایران 
هلث، یکی در نمایشگاه بین المللی تهران و دیگری 
در مصالی تهران، به گوش شان می رسید. اختالفاتی 
به عنوان مجری  میان شرکت صنعت سالمت  که 

شرکت  و  نوزدهم  تا  شانزدهم  دوره  از  ایران هلث 
سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی 
ایران برای برگزاری نمایشگاه ایجاد شده بود، موجب 
شد تا شرکت های تجهیزات پزشکی برای حضور در 
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حضور بی سروصدای مسؤوالن در نمایشگاه، یکی 
دیگر از ویژگی های نمایشگاه بیستم بود. سیدحسن 
هاشمی وزیر بهداشت بی خبر به نمایشگاه آمد و 
آقاجانی، معاون درمان در روز پایانی از نمایشگاه 
دیدار کرد و از چند غرفه ازجمله کنسرسیوم دیالیز 
بازدید کرد و به سرعت از نمایشگاه خارج شد. وزیر 
بهداشت نیز در آخرین روز از برگزاری ایران هلث 
مراسمی  در  و  یافت  نمایشگاه حضور  در  بیستم، 
با حضور او، رسول دیناروند، معاون وزیر و رییس 
سازمان غذا و دارو، محمود بیگلر، مدیرکل تجهیزات 
و ملزومات پزشکی سازمان غذاودارو، آیین افتتاح 
27 محصول ایرانی تجهیزات پزشکی برگزار شد. این 
محصوالت در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی 
تولید شده اند. بعد از این مراسم وزیر بهداشت، رییس 
ملزومات  و  تجهیزات  مدیرکل  غذاودارو،  سازمان 
غرفه های  از  بازدید  با  غذاودارو  سازمان  پزشکی 

نمایشگاهی با تولیدکنندگان صحبت کردند. 
نمایشگاه هر روز از ساعت 10 صبح آغاز می شد و 
تا ساعت 18 ادامه داشت. دیدارکنندگان هم چون 
سال های پیش، باید برای ورود به نمایشگاه بلیطی 
را به مبلغ دو هزارتومان تهیه می کردند. پس از ورود 
به محوطه، دیدارکنندگان برای ورود به سالن های 
البته  می رفتند.  پیاده  را  مسافتی  نمایشگاهی، 
پیش بینی  نمایشگاه  در  را  خودروهایی  نمایشگاه 
کرده بود که دیدارکنندگان را به رایگان به سالن ها 
برسانند اما به دلیل تأخیر خودرو ها، دیدارکنندگان 
تا  ورودی  مسافت  می دادند  ترجیح  بسیاری 
اردیبهشت ماه  پایانی  گرم  روزهای  در  را  سالن ها 
پیاده بپیمایند. دیدارکنندگان با کتابچه نمایشگاه 
می توانستند غرفه های موردنظر خود را در سالن های 
از  راهنما  کتابچه  در  اما  کنند  پیدا  مشخص شده 
شرکت هایی نام برده شده بود که در نمایشگاه غرفه 
نداشتند یا شرکت هایی در سالن ها غرفه داشتند که 
نه در کتابچه و نه در تابلو ورودی سالن ها، نامی از 

آن ها دیده نمی شد.
ایران هلث  نمایشگاه  پیش،  سال  برخالف  امسال 
محلی برای مذاکره و گفت وگوی میان شرکت ها 
مشکل  این  حاضر،  از شرکت های  برخی  نداشت. 
را با شیوه غرفه سازی خود حل کرده بودند. سالن 
چون  معتبری  و  بزرگ  شرکت های  میزبان   38
تجهیز،  مهرکام  شرکت  ایران،  دیالیز  کنسرسیوم 
شرکت مهندسی پزشکی فنون طب رستاک و فنون 
اسپیدشاهد،  پیشرفته،  احیادرمان  فرتاک،  طب 

ایرانیان همگام، شرکت بازرگانی بین المللی تأمین 
شرکت  سینا،  تجهیزگسترش  شرکت  اجتماعی، 
و  هالل احمر  پزشکی  تدارکات  سازمان  سازگر، 
دیگر شرکت ها بود. سالن 35 نیز بیشترین تراکم 
شرکت های خارجی که به صورت پاویون یا انفرادی 
در نمایشگاه ایران هلث حضور داشتند، بود. از جمله 
دانمارک،  آلمان، چین،  اتریش،  به  آن ها می توان 

ژاپن، سویس و کره اشاره کرد.
در حاشیه برگزاری این نمایشگاه نشست مشترک 
محمود  با  چک  جمهوری  کشور  سرمایه گذاران 
بیگلر، مدیر  کل تجهیزات پزشکی سازمان غذاودارو 
در روز بیست وششم اردیبهشت برگزار شد. در این 
نشست در مورد انتقال فناوری در زمینه تجهیزات 
پزشکی بخش مراقبت های ویژه از جمهوری چک 
به ایران سخن گفته شد. هم چنین بیگلر در این 
سرمایه گذاران  از  نفر   15 با  دیگری  نشست  روز 
شرکت های تجهیزات پزشکی کشور ژاپن داشت. او 
در این نشست، انتقال فناوری از کشور ژاپن به ایران 
را اقدامی موثر و مهم در راستای اشتغال زایی برای 

جوانان، در کشور دانست. 

قد و قواره نمایشگاه
بیستمین نمایشگاه ایران هلث از 25 تا 28 اردیبهشت 
1396 در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد. 
فضای این نمایشگاه بالغ بر 21 هزار و 200 متر مربع و 
در 10 سالن نمایشگاهی بود. 700 شرکت شامل 435 
شرکت داخلی و 165 کشور خارجی در این نمایشگاه 
غرفه داشتند. سالن های 31، 35، 40، 41، 44 در دو 
طبقه، B38 ،A38 و 38 هم چنین دو هزار و 250 متر 
مربع از فضای باز نمایشگاه بین المللی تهران به این 

نمایشگاه اختصاص داشت.
16 کشور خارجی در ایران هلث بیستم حضور داشتند 
که از این  میان کشورهای آلمان، تایوان، چین، کره 
جنوبی، ژاپن، اتریش و سوییس به صورت پاویون و 
شرکت های از کشورهای ترکیه، ایتالیا، دانمارک، 
انگلیس، روسیه، مالزی، هند، ارمنستان و آمریکا 
بزرگ ترین  بودند.  انفرادی شرکت کرده  به صورت 
به  امسال  خارجی  شرکت های  سوی  از  مشارکت 
کشور چین اختصاص داشت. پس  از آن نیز کشور 
آلمان حضور پررنگی داشت. این دو کشور در سالن 
35 غرفه هایی را برپا کرده بودند. بیشترین تراکم 
کشورهای خارجی در ایران هلث بیستم در سالن های 

35 و 38 بود. 

دو نمایشگاهی که هم زمان برگزار می شد، دست 
به انتخاب بزنند. این اتفاق موجب ناهماهنگی ها و 
نارضایتی های زیادی در میان شرکت کنندگان در 
ایران هلث بیستم شد. باوجود کش وقوس فراوان، این 
موضوع با تفاهم برگزارکنندگان، برطرف شد. درنهایت 
نمایشگاه ایران هلث در محل دایمی نمایشگاه های 
بین المللی تهران برگزار شد. اثرات این اتفاق به وضوح 
قابل  مشاهده  بیستم  ایران هلث  برگزاری  روند  در 
بود. تعداد زیادی از شرکت های حاضر در نمایشگاه 
تا روز پیش از برگزاری نمایشگاه از محل غرفه خود 
آگاه نبودند. آن ها از ناهماهنگی ها در طول برگزاری 
نمایشگاه گله مند بودند. از سوی دیگر برگزارنشدن 
مراسم افتتاحیه و حضور نیافتن وزیر بهداشت در 
مراسم افتتاحیه نیز، ناشی از ناهماهنگی ها، پیش از 

برگزاری نمایشگاه بود.
اتفاقات رخ داده هم چنین  بر رونق نمایشگاه تأثیرگذار 
بود. به عقیده بسیاری از شرکت های حاضر در نمایشگاه، 
تعداد دیدارکنندگان در مقایسه با سال های گذشته 
چشمگیر نبود. از سوی دیگر بسیاری از شرکت های 
شرکت های  جمله  از  پزشکی  تجهیزات  بزرگ 
مارستان، ام ای ام )MEM(، اوزان، پیشگامان صنعت 

تایماز در نمایشگاه، حضور نداشتند.  
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نیاز   مورد  تجهیزات  تامین  درصد   ٨٠
بیمارستان ها از تولیدات داخلی 

در سه سال گذشته شرکت های داخلی تولیدکننده 
تجهیزات پزشکی پیشرفت های چشمگیری داشته اند. 
این پیشرفت تا جایی بوده است که اکنون برخی از 
آن ها موفق شده اند 90 درصد از بازار داخلی را با 
محصوالت خود در دست بگیرند. وزیر بهداشت با اشاره 
به این پیشرفت ها در حوزه تجهیزات پزشکی، تأمین 
بیش از نیمی از تجهیزات مورد نیاز بیمارستان ها در 

داخل کشور را غرورآفرین خواند. 
و  درمان  بهداشت،  وزیر  هاشمی  حسن  گفته  به 
آموزش پزشکی کشور، اکنون 585 بیمارستان در 
سراسر کشور بیش از 85 درصد محصوالت خود 
»این  می کنند:  تأمین  داخلی  شرکت های  از  را 
که  چرا  است  سخت  پزشکی  حوزه  در  موضوع 
آموزش پزشکی در کشور ما بومی نیست. این که 
برخی از شرکت های تولیدکننده تجهیزات پزشکی 
به  را  داخلی  بازار  90درصد  از  بیش  توانسته اند 
این حوزه زحمت  در  نشان می دهد  آورند  دست 
این  در  نیز  تحول سالمت  البته طرح  کشیده اند. 

زمینه به کمک آن ها آمده است.«  
او در حاشیه بازدید خود از نمایشگاه ایران هلث در 
آخرین روز از برگزاری این نمایشگاه با اشاره به این که 
یکی از کارنامه های موفق در زمینه اقتصاد مقاومتی 
»وزارت  گفت:  است،  بهداشت  وزارت  به  متعلق 

از  بهداشت تاکنون دو هزار و 500 میلیارد تومان 
شرکت های دانش بنیان خرید داشته است. آن ها امروز 
به مرحله ای رسیده اند که باید بیش از پیش کیفیت 
را افزایش دهند. باید زمینه حضور آن ها در بازارهای 

منطقه فراهم شود.« 
به گفته وزیر بهداشت، تجهیزات پزشکی باید از کیفیت 
باالیی برخوردار و مطابق استاندارد های بین المللی 
باشد زیرا این نوع تجهیزات در انجام مناسب اقدامات 

درمانی پزشکی بسیار اثرگذار است.

تولیدات داخلی حمایت و واردات تجهیزات 
پزشکی و دارویی نظارت می شود 

حمایت از تولید داخلی و نظارت بر ورود تجهیزات 
پزشکی از نکات مورد توجه رییس سازمان غذاودارو در 
دیدار و افتتاح نمایشگاه ایران هلث بیستم بود. او سهم 
تولیدات داخلی از بازار تجهیزات پزشکی را مناسب 
ارزیابی کرد اما بر تالش بیشتر مسؤوالن برای افزایش 
این سهم تأکید کرد: »باید با آسان کردن روند ارایه 
مجوزها به تولیدکنندگان داخلی و افزایش نظارت بر 

آن ها به رشد صنعت درمان در کشور کمک کرد.« 
رسول دیناروند رییس سازمان غذاودارو گفت: »هدف 
از برنامه ششم توسعه این است که سهم تولیدات 
داخل از بازار تجهیزات پزشکی به 60 درصد برسد. 
واردات تجهیزات پزشکی متغیر بوده و در سال های 
گذشته رقم این واردات 800 میلیون تا 1 میلیارد دالر 

بوده است. از طرفی هزینه ارزی واردات و تجهیزات 
پزشکی در سال 95، کاهش 35 درصدی داشته است. 
محصوالت  مقابل  در  داخل  تولیدات  سهم  اکنون 

وارداتی 40 به 60 درصد است.« 
او افزود: »هدف این است که در آینده سهم واردات 
حدود 40 درصد و سهم تولیدات کاالهای داخلی 
حدود 60 درصد شود. در حوزه دارویی میزان تولید 
محصوالت داخلی در مقابل کاالهای وارداتی حدود 
70 به 30 بوده که در دولت گذشته این رقم حدود 60 

به 40 بوده است.«
تعداد زیادی از کاالهای وارداتی با بسته بندی ایرانی 
در بازار تجهیزات پزشکی کشور وجود دارد. دیناروند 
در این باره گفت: »پروانه بسته بندی در داخل کشور از 
سال گذشته تفکیک شده است. شرکت های تجهیزات 
پزشکی بخشی از کارهایی را که توانایی و امکان انجام آن 
در داخل کشور وجود دارد، بر عهده می گیرند. تجهیزات 
پزشکی تولید داخل شامل تجهیزاتی است که حداقل 
51 درصد از طراحی و قطعات آن ها تولید داخل باشد. 
در صورتی که تجهیزات پزشکی دارای رقمی کمتر از 51 
درصد باشند شامل محصوالت وار داتی می شوند. این 
واردات می تواند بخش های مختلفی مانند بسته بندی، 
سوارسازي و جمع آوری قطعات از قسمت های مختلف 

را در بر گیرد.« 
بسته بندی  کار  که  شرکت هایی  از  »ما  افزود:  او 
حمایت  دارند،  عهده  بر  را  وار داتی  محصوالت 
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کشور  داخل  در  بسته بندی  صنایع  زیرا  می کنیم. 
موجب اشتغال زایی می شود. البته در تالشیم که از 
بسته بندی و سوارسازي به سمت تولید محصوالت 

داخلی رشد پیدا کنیم.« 
طبق چارچوب کلی سالمت که بر اساس آن طرح 
تحول در کشور اجرا می شود، اولویت خرید در بازار 
کاالهای  و  داخل  تولید  محصوالت  میان  رقابتی 
پیدا  اختصاص  داخل  تولید  به محصوالت  وارداتی 
می کند: »قدرت خریدی که بیمارستان های دولتی 
است.  داخلی  محصوالت  شامل  دارند  اختیار  در 
شرکت های  برای  مجوز  صدور  فرآیند های  اکنون 
دانش بنیان، در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری 
آسان شده است. بنابراین تضمین خرید و صدور مجوز 
اقدام ارزنده ای برای حمایت از این شرکت ها به شمار 
می رود. البته حمایت های مالی و تسهیالتی به دوش 
نظام بانکی کشور است و وزارت بهداشت تنها در 
بحث شرکت ها دخالت دارد. معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری نیز در چارچوب قانون کار حمایت از 

تولید و تجهیزات پزشکی را انجام می دهد.«

تولید کاال در گروه کوترها و الپاراسکوپی
تجهیزات  تولید  باهدف  رایان،  فارمدپلیمر  شرکت 
پلیمری درزمینه پزشکی و پلیمری در سال 1393 
فعالیت خود را آغاز کرد. به گفته آرین قصری، رییس 
هیأت مدیره شرکت فارمد پلیمر رایان، مسؤوالن این 

شرکت با توجه به نیازسنجی در بازار تجهیزات پزشکی 
اقدام به تولید پریت الکتروسرجیکال یا پریت کوتر 
کرده اند: »پلیت الکتروسرجیکال یا پلیت کوتر برای 
نخستین بار در ایران تولید شده است. از این محصول 
تعداد چهار میلیون عدد در سال مصرف می شود که با 
ایجاد خط تولیدی با فناوری باال و خودکار،  ظرفیت 

تولید، بیش از میزان یاد شده است.«
فارمدپلیمر  شرکت  الکتروسرجیکال  محصول 
رایان اکنون در بیمارستان های دولتی و خصوصی 
در سراسر کشور عرضه می شود. محصول دیگر این 
شرکت نیز، کیسه ادرار است که به عنوان نخستین 
محصول تولیدی این شرکت شناخته می شود. او 
درباره حضور در بازارهای جهانی گفت: »شرکت 
فارمدپلیمر رایان در مدت زمان کوتاه حضورش در 
بازار تجهیزات پزشکی ایران، برای صادرات و ارایه 
محصوالتش در بازارهای جهانی تالش می کند. با 
این هدف اولین قدم ما برای حضور در بازارهای 
خواهد  عرب هلث  نمایشگاه  در  شرکت  جهانی، 
بود. قیمت و کیفیت محصوالت ما قابل  رقابت با 
محصوالت آسیای شرقی است. از این رو می توانیم 
داشته  رقابت  کره  و  تایوان  چین،  محصوالت  با 

باشیم.« 
فعالیت ها،  توسعه  و  گسترش  برای  شرکت  برنامه 
شامل تولید محصوالت در گروه کوترها و محصوالت 
الپاراسکوپی است. این محصوالت قرار است با انتقال 

فناوری، تولید و وارد بازار کشور شود.  
قصری با بیان این که دوره طوالنی بازگشت سرمایه با 
توجه به رکود اقتصادی، از مهم ترین مشکالت حوزه 
تجهیزات پزشکی در کشور است، گفت: »این موضوع 
آزاردهنده است که  به شدت  در تجهیزات پزشکی 
شرکت ها با تأخیر در وصول مطالبات ناشی از طرح 
تحول نظام سالمت با آن روبه رو هستند. طرح تحول 
نظام سالمت مزایای خوبی دارد به شرط این که بار 
مالی آن روی دوش تولیدکننده، واردکننده و پزشکان 
نباشد. باید در این طرح هم مردم و هم افرادی که 
سرمایه خود را برای انجام کار گذاشته اند از بازگشت 
هزینه ها، پیشرفت کار و رشد آن بهره مند شوند. اگر 
این مشکل حل نشود روند رشد تجهیزات پزشکی 

در بخش های تولید و واردت دشوار و کند می شود.«

تولیدفشارسنج های دیجیتال در کشور 
از  یکی  خسرومدیساطب  شرکت های  گروه 
بزرگ ترین مجموعه های فعال در صنعت پزشکی 
راستای  در  شرکت  این  است.  کشور  دارویی  و 
ابالغی  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های  تحقق 
راه اندازی  به  اقدام  رهبری  معظم  مقام  سوی  از 
شرکت افق صنعت مدیسا در سال 1393 کرد. این 
شرکت در شروع کار یک واحد تولیدی در شهرک 
شمس آباد خریداری کرد. سپس برای نخستین بار 
در کشور مجوز خط تولید فشارسنج های دیجیتال 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  از  را 
مدیرعامل  پورحسن  میالد  کرد.  دریافت  کشور 
محصول  این  درباره  مدیسا  افق صنعت  شرکت 
گفت: »تولید فشارسنج های دیجیتال با همکاری 
انجام  )Microlife( سوییس  مایکروالیف  شرکت 
گرفته است. هدف از تولید این محصول پاسخ گویی 
مشابه  با محصوالت  رقابت  و  داخلی  بازار  نیاز  به 
است.« شرکت افق صنعت مدیسا پس از  اروپایی 
تولید فشارسنج های دیجیتال، خط تولید چراغ های 
سیالتیک جراحی، پنل های آنتی باکتریال دیواری و 
گلوکومترها برای سنجش قندخون را راه اندازی کرد: 
سوارسازی  برای  سیالتیک،  چراغ  ساخت  »پروانه 
)مونتاژ( است. فناوری این محصول  از شرکت ماخ  از 

کشور آلمان گرفته  شده است.«
زمینه  در  مدیسا  افق صنعت  او، شرکت  گفته  به 
ساخت دیوارهای آنتی باکتریال با بیمارستان امام 
حسین )ع( تهران و بیمارستان خاتم )ص( همکاری 

داشته است.
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مقرون   دیالیز  ایرانی  محصوالت  تولید 
به صرفه است 

کنسرسیوم  بنیانگذار  که  ِمدی تِک سیس  شرکت 
دیالیز ایران است کار خود را از حدود 15 سال پیش 
و با تولید صافی دیالیز در داخل کشور شروع کرد. 
در ابتدا یک خط تولید وجود داشت که تعداد 2.5 
میلیون صافی دیالیز در سال تولید می کرد. اما اکنون 
دو خط تولید مجزا وجود دارد که بیش از 15 نوع 
با ظرفیت 4/5 میلیون عدد در سال در آن ها تولید 
می شود. با گذشت چندین سال از فعالیت، اکنون 
کنسرسیوم دیالیز شامل 11 شرکت است که هر 
کدام از این شرکت ها در یکی از جنبه های دیالیز از 
تولید مواد اولیه تا تولید تجهیزات و داروهای دیالیز 
پزشکی، هم چنین در زمینه خدمات درمانی بیماران 

فعالیت مستقیم دارد.
به گفته نوذر مرتضوی عضو هیأت مدیره کنسرسیوم 
دیالیز ایران، بیش از ده سال است که کشور درزمینه 
تولید صافی دیالیز خودکفا شده است: »کنسرسیوم 
دیالیز ایران، می تواند ساالنه چهارونیم میلیون صافی 
در کشور تولید کند. این در حالی است که کشور، 
به چهار میلیون صافی نیاز دارد. بنابراین تولید این 
شرکت بیشتر از نیاز داخل کشور است. البته حضور 
تولیدکنندگان دیگر در داخل کشور به عنوان رقیب، 
به خودکفاشدن کشور در زمینه تولید صافی های 
دیالیز کمک کرده است. با توجه به تولید بیشتر از 
نیاز و کیفیت مناسب محصوالت، از سال 93 صادرات 
این محصول به کشورهای دیگر از سوی کنسرسیوم 

دیالیز، آغاز شد.«
او افزود: »دانش فنی تولید صافی دیالیز، 15 سال 
پیش از کشور آلمان به ایران وارد شد. اما اکنون 
کشور آلمان پس از مشاهده بومی سازی و کیفیت 
محصوالت ایرانی یکی از خریداران صافی های دیالیز 
به شمار می رود. هم چنین ماشین آالتی مربوط به خط 

تولید صافی دیالیز نیز به آلمان صادر شده است. این 
آمریکای  داشت.  ادامه خواهد  صادرات هم چنان 
تمام خودکار  تولید  نیز، مشتری یک خط  شمالی 
صافی دیالیز برای شرکت های ماست. اکنون ساخت 

این خط تولید در دست کار است.«
به  ادامه  در  ِمدی تِک سیس  شرکت  مدیرعامل 
حمایت از تولیدکننده داخلی اشاره کرد و گفت: »با 
تغییراتی در قوانین باید، در بحث اقتصاد مقاومتی 
از تولیدکننده داخلی حمایت کرد. بخشی از این 
قوانین می تواند شامل افزایش تعرفه واردات باشد. 
با افزایش تعرفه واردات، مشتری به سمت تولیدات 
داخلی تمایل پیدا می کند. خوشبختانه بسیاری از 
تجهیزات پزشکی در کشور باکیفیت باالیی تولید 
نمونه های  واردات  از  است  بهتر  بنابراین  می شود. 
مشابه خارجی آن ها، جلوگیری شود. هم چنین برخی 
افراد بدون تولید واقعی، محصوالت وارداتی را به عنوان 
تولید داخلی وارد بازار می کنند. مشکالت این حوزه 
باید هرچه زودتر در راستای حمایت از تولیدکننده 

داخلی حل شود.«

تجهیزات  پیشگامان  از  شالچیالر  شرکت 
پزشکی تنفسی و کمک تنفسی 

شرکت های  پیشگامان  از  یکی  شالچیالر  شرکت 
که  است  کشور  در  پزشکی  کاالی  توزیع  و  تهیه 
دارای پیشینه 60 ساله در زمینه تجهیزات پزشکی 
افشین  گفته  به  است.  تنفسی  کمک  و  تنفسی 
خدنگ کارشناس فروش شرکت شالچیالر، نماینده 
انحصاری شرکت های معتبر بین المللی، مانند شرکت 
پن لون )PENLON( کشور انگلستان، شرکت بنت 
)Bennet( کشور آمریکا، شرکت فیشر اند پایکال 
)fisher and paykel( کشور نیوزلند و شرکت نلکور 
این  دستگاه های  است.  آمریکا  کشور   )Nellcor(
شرکت در بخش های آی سی یو )ICU(، سی سی یو 

)CCU(، ان آی سی یو )NICU( و اتاق عمل قابل 
استفاده است. 

ونتیالتور بنت یکی از محصوالتی است که شرکت 
شالچیالر در بیستمین نمایشگاه ایران هلث ارایه کرد: 
»ونتیالتورهای بنت یکی شاخص ترین ونتیالتورهای 
ونتیالتور   چون  مدل هایی  دارای  که  است  جهان 

بنت)980( و  ونتیالتور بنت )840( است.«

شرکت  سوی  از  بیمارستان  سه  تجهیز 
بازرگانی بین المللی تأمین اجتماعی

شرکت بازرگانی بین المللی تأمین اجتماعی، مجری 
تجهیز و راه اندازی مراکز درمانی وابسته به سازمان 
تأمین اجتماعی است. این شرکت در کنار تجهیز 
مراکز  با  اجتماعی،  تأمین  سازمان  درمانی  مراکز 
درمانی خصوصی نیز همکاری دارد و با بهره گیری 
از کارشناسان متخصص هم به بهره برداران در تمام 
و  می دهد  مشاوره  پزشکی  تجهیزات  زمینه های 
هم دستگاه ها در سطح های مختلف مراکز درمانی 
را ارزیابی فنی می کند. به گفته الهه حسینی مدیر 
مهندسی نصب و تجهیز شرکت بازرگانی بین المللی 
تأمین اجتماعی در تجهیز مراکز درمانی محصوالت 
تأسیسات  و  آزمایشگاه ها  آشپزخانه،  هتلینگ، 
بیمارستانی هم چنین تجهیزات پزشکی که دانش و 
فناوری آن در داخل وجود دارد از تولیدات داخلی 
استفاده می شود: »در تمام مراکز درمانی از به روزترین 
و پیشرفته ترین فناوری های جهان در حوزه تجهیزات 

پزشکی استفاده می کنیم.«
او درباره مراکزی که به تازگی کار نصب و تجهیز آن ها 
تخت   300 »بیمارستان  گفت:  است،  شده  انجام 
خوابی کرمان، بیمارستان عسلویه و بیمارستان 140 
تخت خوابی بیرجند از مراکزی هستند که به تازگی 
از سوی شرکت بازرگانی بین المللی تأمین اجتماعی 

تجهیز شده اند.«
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به گفته او عالوه بر تجهیز مراکز جدید، بیمارستان های 
سازمان تأمین اجتماعی در حال فعالیت، خریدهای 
ساالنه خود را از طریق این شرکت انجام می دهند: 
»تجهیز مراکز درمانی شامل تمام تجهیزات پزشکی، 
و  آزمایشگاه  آشپزخانه،  الندری،  غیرپزشکی، 

تجهیزات سرمایه ای و مصرفی می شود.«

دستگاه های  تولید  تفاهم نامه  امضای 
فرانسوی  شرکت  با  هوا  ضدعفونی کننده 

ایرنسپیس
شرکت ایرانیان همگام، از شرکت هایی است که در 
ایران به تولید محصوالتی چون تشک مواج می پردازد. 
ایران هلث  نمایشگاه  بیستمین  در  شرکت  این 
محصوالت جدید تولیدی اش را عرضه کرد. به گفته 
حمیدرضا دهقان مدیرعامل شرکت ایرانیان همگام، 
این شرکت موفق شد پس از دوسال مذاکره با شرکت 
ایرنسپیس )airinspace( فرانسه، قرارداد همکاری 
را با آن ها به امضا برسانند. براساس این قرارداد شرکت 
ایرانیان همگام با انتقال فناوری از کشور فرانسه، 
تولید دستگاه های ضدعفونی کننده هوا را در ایران 
آغاز کرده است. او درباره فعالیت های این شرکت 
گفت: »در حوزه کنترل عفونت، یکی از مشکالت 
انتقال بیماران عفونی به اتاق ایزوله بود. در نتیجه با 
همکاری مهندسان شرکت، توانستیم برانکارد ایزوله 
را برای انتقال بیماران عفونی از هر نقطه کشور به 
اتاق های ایزوله طراحی کنیم. به تازگی مجوز تولید 

این برانکاردها دریافت شده است.«
شرکت ایرانیان همگام هم چنین تنها تولیدکننده 
ایران است: »این  تجهیزات دی وی تی)DVT( در 
محصول برای بیمارانی کاربرد دارد که پس از عمل 
امکان لخته شدن خون در سیاه رگ شان وجود دارد. 
این دستگاه به تشخیص پزشکان برای درمان آن ها 
استفاده می شود. دستگاه دی وی تی)DVT( اکنون 

تولید شده است و منتظر دریافت مجوز آن از سوی 
وزارت بهداشت هستیم.«

دهقان درباره برگزاری نمایشگاه ایران هلث گفت: »به 
نظر می آید که نمایشگاه امسال خلوت تر از سال های 
گذشته است. شاید بخشی از دلیل آن به مدیریت 
اشتباه نمایشگاه و اتفاقات پیش از برگزاری آن بود. 
به ضرر صنف  اتفاق  این  بود  به هرحال هرچه که 

تجهیزات پزشکی و مراکز درمانی تمام شد.«

دستگاه سونوگرافی مای لب ٨  
شرکت مهرکام تجهیز، نماینده رسمی شرکت ایزااوته 
)Esaote( کشور ایتالیا است. این شرکت سال ها است 
که در زمینه دستگاه های اولترا سوند، سونوگرافی، 
تجهیزات  و   )MRI( ام آر آی  کاردیوگرافی،  اکو 
دیگری مانند آزماینده ورزش یا دستگاه های دیگر 
فعالیت می کند و 30 سال است که در ایران نمایندگی 
دارد. نونا مهران نیا اپیلکیشنیست شرکت مهرکام 
تجهیز درباره محصوالتی که شرکت مهرکام تجهیز 
در بیستمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث ارایه 
کرده است، گفت: »در این نمایشگاه دستگاه های 
در  ایزااوته  شرکت  اکوکاردیوگرافی  و  سونوگرافی 

معرض دید دیدارکنندگان قرار گرفته است.« 
 )MYLAB 8( 8 دستگاه سونوگرافی بانام مای لب
جدیدترین محصول شرکت ایزااوته است که شرکت 
مهرکام تجهیز آن را در نمایشگاه ارایه کرد: »این 
و  سونوگرافی  تخصصی  ویژگی های  تمام  دستگاه 
اکوکاردیوگرافی را دارد. به گونه ای که قدرت تصاویر 

سونوگرافی را باال برده است.«

سوی  از  مختلف  بیمارستان  چهار  تجهیز 
شرکت اسپید شاهد

شرکت تجهیزات پزشکی اسپید شاهد از بخش های 
و  مشاوره  پزشکی،  تجهیزات  دارویی،  مختلف 

این  است.  شده  تشکیل  بیمارستانی  تجهیزات 
شرکت که برای پنجمین سال متوالی در نمایشگاه 
بین المللی ایران هلث شرکت می کند، وابسته به بنیاد 
شهید و امور ایثارگران است. شرکت اسپیدشاهد 
تجهیز صفرتاصد مراکز درمانی را انجام می دهد و 
قرارداد  پزشکی  تجهیزات  مختلف  شرکت های  با 
خرید محصوالت را دارد. بهرام طالبی مدیر تجهیزات 
فعالیت های  درباره  شاهد  اسپید  شرکت  پزشکی 
دستگاه هایی  »بیشتر  گفت:  شرکت  این  کنونی 
داده  تحویل  درمانی  مراکز  به  و  خریداری  که 
پیشرفته  فناوری های  با  دستگاه هایی  می شود، 
است. از جمله این تجهیزات می توان به تجهیزات 
عمل  اتاق  و   )ICU(آی سی یو  ،)CCU(سی سی یو
اشاره کرد. درحال حاضر نیز تجهیز چهار بیمارستان 

مختلف را برعهده گرفته ایم.«
ایران هلث  نمایشگاه  برگزاری  کیفیت  درباره  او 
گفت: »کیفیت برگزاری تفاوت چندانی با سال های 
قبل نداشت. البته ناهماهنگی هایی پیش از افتتاح 
اسپید  شرکت  نه تنها  که  داشت  وجود  نمایشگاه 
تجهیزات  مسؤوالن شرکت های  دیگر  بلکه  شاهد 
پزشکی دیگر را نیز سردرگم کرده بود. برای نمونه 
تا دو روز پیش از زمان برگزاری، جایگاهی که باید 
غرفه اسپیدشاهد در آن قرار می گرفت نامشخص 
بود. به هرحال همه شرکت های حاضر در نمایشگاه 
هزینه کرده اند و انتظار بهره برداری از حضورشان 
از  پیش  که  است  بهتر  دارند.  را  نمایشگاه  در 
تا چنین  اندیشیده شود  نمایشگاه تمهیدات الزم 

سردرگمی هایی به وجود نیاید.«

پررونق  داخلی  پزشکی  تجهیزات  بازار   
نیست 

شرکت طب و صنعت یاسین تولیدکننده تخت های 
عمل عمومی، تخت های عمل تخصصی، تخت های 
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شرکت  این  است.  ژنیکولوژی  تخت های  و  سی آر 
تخت های  ایران هلث  نمایشگاه  بیستمین  در 
و  سی آر  تخت  جراحی،  تخت   ،)ICU(آی سی یو
ترالی های هتلینگ را به نمایش گذاشته بود. مهدی 
با  یاسین  و صنعت  مدیرعامل شرکت طب  روحی 
با  برابر  بیان این که تخت های تولیدی این شرکت 
نمونه های باکیفیت خارجی است، درباره صادرات این 
محصوالت گفت: »سال گذشته صادرات خوبی را در 
حوزه تجهیزاتی چون انواع تخت ها و ترالی ها را به 

کشورهای اطراف داشتیم«
روحی درحالی  که اوضاع صادرات را مناسب می داند 
بازار  بازار داخلی،  به همان میزان معتقد است که 
پررونقی برای این محصوالت نبوده است. او گفت: 
دلیل  به  کشور  داخل  در  پزشکی  تجهیزات  »بازار 
خریدهای متمرکزی که از سوی وزارت بهداشت و 
هیأت امنای ارزی انجام می شود بازار مطلوبی نیست. 
باید راهکارهایی درنظرگرفته شود تا این خریدها با 
حضور شرکت های تولیدکننده بیشتری انجام شود.«  

عرضه ساکشن های تولیدی تا دوماه دیگر 
شرکت مهندسی پزشکی فنون طب رستاک از سال 
1391 در زمینه تجهیزات پزشکی شروع به فعالیت 
کرده است. این شرکت در حدود شش سال فعالیت 
محصوالت  نمایندگی  تولیدی  محصوالت  درکنار 
شرکت هایی از کشورهای آسیایی مانند کره جنوبی 
و کشورهای اروپایی مانند صربستان را داشته است. 
فنون طب  مدیرعامل شرکت  پرسه  گفته حسن  به 
رستاک، زمینه فعالیت شرکت فنون طب رستاک 
تجهیز بخش های تخصصی مراکز درمانی همانندان 
اِن آی سی یو )NICU(، آی سی یو )ICU(، سی سی یو 
)CCU( و اورژانس با دستگاه هایی همانند نبوالیزر 
اولتراسونیک و نبوالیزر کمپرسوری )جت نبوالیزر( و 

الکتروکاردیوگراف است.  

خلیج فارس  مدل  سونیک  اولترا  نبوالیزر  دستگاه 
به عنوان یکی از جدیدترین محصوالت این شرکت در 
بیستمین نمایشگاه ایران هلث به نمایش گذاشته شد: 
»این دستگاه از محصوالت تولیدی شرکت فنون طب 
رستاک است. تاکنون 1500 دستگاه نبوالیزر در مراکز 

درمانی سراسر کشور نصب شده است.«
از دیگر محصوالت این شرکت می توان به دستگاه 
به صورت  که  کرد  اشاره  الکتروکاردیوگراف 
سوارسازی )مونتاژ( در کشور تولید خواهد شد. به 
گفته مدیرعامل شرکت فنون طب رستاک تا پایان 
سال 96 تولید مستقل دستگاه الکتروکاردیوگراف 
ساکشن  عرضه  از  هم چنین  او  شد.  خواهد  انجام 
تولیدی این شرکت در دو ماه آینده خبر داد و گفت: 
»استانداردهای الزم این دستگاه گرفته شده است و 
در مرحله دریافت مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی 
و  بودن  بی صدا  این ساکشن  ویژگی های  از  است. 
قیمت مناسب آن در مقایسه با محصوالت مشابه 
تولید داخل است. این دستگاه کاربری آسانی دارد و 
به دلیل این که تمام طراحی آن در داخل کشور انجام 
شده است، تأمین قطعات و خدمات پس ازفروش آن 

به راحتی انجام می شود.«

تولید ونتیالتور آی سی یو و ماشین بیهوشی 
اتاق عمل 

ونتیالتور  تولیدکننده  پیشرفته  احیادرمان  شرکت 
در  عمل  اتاق  بیهوشی  ماشین  و   )ICU(آی سی یو
ایران است. این شرکت با دارا بودن 10 سال پیشینه 
فعالیت تخصصی در زمینه دستگاه های تنفسی، بیش 
از 2 هزار دستگاه از محصوالت خود را در مراکز درمانی 
سراسر کشور نصب کرده است. احمد بهفرمقدم با بیان 
این که فناوری محصوالت تولیدی شرکت احیادرمان 
پیشرفته از شرکت مدک )MEDEC( کشور بلژیک 
گرفته شده است، گفت: »تمرکز فعالیت ما بر تولید 

محصوالت با فناوری باال است. این محصوالت پس از 
بومی سازی و رفع اشکاالت در ایران تولید می شود. 
اکنون محصوالت تولیدی شرکت احیادرمان پیشرفته 
خانگی   ،)ICU( آی سی یو  های  ونتیالتور  شامل 
تی اس  ای دی پی-  ونتیالتور  چنین  هم  پرتابل   و 
نپتون  بیهوشی ای دی پی-  ماشین  و    )EDP-TS(

)EDP-Neptune(  می شود.«
محصول  اریون،  مارک  پیشرفته  ونتیالتورهای 
دیگر این شرکت است. این محصول نسل جدیدی 
درام آرآی  استفاده  قابلیت  که  است  ونتیالتورها  از 
)MRI( را دارد. وزن این ونتیالتور سه کیلوگرم و 

بدون نیاز به برق و باتری است.

و  باندگاز  تولیدکنندگان  تنگاتنگ  رقابت 
البسه و پک های جراحی 

شرکت صانع طب از سال 1369 شروع به فعالیت کرده 
است. این شرکت تولیدکننده کاالهای مصرفی در 
محیط های بیمارستانی است که تولیدات آن شامل 
دو خانواده کاالیی باند گاز و البسه و پک های جراحی 
می شود. به گفته امیرحسین آقایی مدیرعامل شرکت 
صانع طب تولیدات شرکت در حوزه باند و گاز پیشینه 
25 ساله دارد. هم چنین البسه و پک جراحی نیز شش 
سال است که در از سوی این شرکت، تولید می شود: 
»شرکت صانع طب برای تجهیز خطوط تولید اقدام به 
خرید و تهیه ماشین آالت پیشرفته و به روز کرد. در 
خط تولید گاز جراحی تمام ماشین آالت از کشورهای 
البسه  تولید  ماشین آالت  است.  اسپانیا  و  سوییس 
یک بار مصرف نیز از کشورهای کره، تایوان، چین و 
هند تهیه شده است. ماشین آالت تولیدی خطوط باند 
کشی و کناربافته و زخم بندی نیز از کشور اسپانیا و 

ایران است.«
او با بیان این که بازار رقابتی در ایران تنگاتنگ است 
به طوری که  بیست رقیب در تولید باند گاز و سی رقیب 
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در تولید البسه و پک های جراحی در کشور وجود 
دارد، گفت: »تولید داخل بازار را اشباع کرده است 
چرا که تعداد شرکت های تولیدکننده در این حوزه 
زیاد است. آنچه موجب شده برخی شرکت ها با صدای 
باالتری خود را در بازار نگاه دارند، کیفیت مطلوب 
است. برخی هم با فروش با قیمت پایین بازار را نگه 
می دارند که البته تعداد زیادی از آن ها محصوالت شان 

بی کیفیت است.«
به گفته آقایی با توجه به خودکفایی ایران در تولید 
محصوالت باند گاز و البسه و پک های جراحی، باید 
گوشه چشمی به بازارهای جهانی داشته باشیم: »تالش 
ما برگسترش صادرات محصوالت شرکت صانع طب 
است. چراکه ازنظر کیفیت در بازار ایران ثابت شده 
است. از این رو تاکنون به کشور عراق صادرات هایی را از 

خانواده باند گاز داشته ایم.«
برگزاری  درباره  صانع طب  شرکت  مدیرعامل 
برگزارشدن  »ساالنه  گفت:  ایران هلث  نمایشگاه 
نمایشگاه  این  شده  موجب  ایران هلث  نمایشگاه 
برای دیدارکنندگان تکراری شود. به عقیده من این 
نمایشگاه باید به صورت دوساالنه برگزار شد تا به این 
شیوه هم هزینه زیادی روی شانه تولیدکننده نباشد و 
هم این که برای دیدارکنندگان تازگی و جذابیت خود 

را حفظ کند.«

تخصصی  دستکش های  جدید  نسل  ارایه 
جراحی 

برتر  شرکت های  از  یکی  تهران شیذرمد  شرکت 
تخصصی در ارایه انواع تجهیزات پزشکی یک بار مصرف 
مانند دستکش های جراحی و معاینه با هدف بهبود 
سالمت جامعه، و ارایه باالترین کیفیت محصوالت 
است. دستکش های این شرکت شامل شامل نوزده نوع 
مدیربازرگانی  مقتصدآذر  است.  تخصصی  دستکش 
شرکت تهران شیذرمد درباره محصوالت این شرکت 

انواع جراحی ها یک  برای  گفت: »شرکت شیذرمد 
دستکش را به متخصصان معرفی می کند. برای نمونه 
جراح چشم می تواند از دستکش مخصوص برای این 

جراحی استفاده کند.«
دستکش  بارویروسی،  کاهنده  جراحی  دستکش 
جراحی میکروسرجری، دستکش جراحی با حداقل 
پودر،  بدون  جراحی  دستکش  انگشتان،  خستگی 
دستکش جراحی کم پودر، دستکش معاینه التکس 
کم پودر  تخصصی  جراحی  دستکش  بدون پودر، 
ارتوپدی، تروما و های پرخطر از جمله دستکش های 
تخصص این شرکت هستند. به گفته او نسل جدید 
دستکش های جراحی، دستکش کاهنده بار ویروسی 
است: »این دستکش برای استفاده برای بیمارانی  است 
که هپاتیت یا ایدز دارند. این دستکش ها میزان بار 

ویروسی را تا 98 درصد کم می کنند.«

تولید سیفتی باکس در انواع مختلف نیم تا 
دوازده لیتری

برتر،  تولیدکنندگان  از  تجهیز  تریتاطب  شرکت 
سیفتی  باکس های  است.  کشور  در  سیفتی باکس 
تولیدی این شرکت در بیشتر مراکز درمانی سراسر 
کشور توزیع می شود.  شهریار عبداهلل پور مدیرعامل 
شرکت تریتا طب تجهیز، گفت: »سیفتی باکس ها برای 
جمع آوری و حمل ضایعات تیز و برنده بیمارستانی 
استفاه می شود. سیفتی باکس های شرکت تریتاطب 
در انواع مختلف از نیم لیتری تا دوزاده لیتری تولید 
می شود.«  انواع تخت های بستری از تجهیزات دیگری 
است که از سوی شرکت تریتاطب تجهیز تولید می شود: 
»تخت های بستری شامل انواع گوناگون می شود. تخت 
دستی، تخت برقی در حالت دو موتوره و سه موتوره، 
 )CCU (سی سی یو تخت  و   )ICU(آی سی یو تخت 
ازجمله این تخت ها است. تالش شرکت تریتا طب 
در طراحی انواع مختلف تخت های بستری، جذابیت و 

کیفیت باالی آن برای تبدیل محیط بیمارستان به یک 
محیط  مناسبی با  چشم انداز جالب  است.«

او درباره کیفیت برگزاری نمایشگاه ایران هلث گفت: 
»نمایشگاه ایران هلث می تواند نقش مهمی در رشد 
دیگر  از سوی  باشد.  داشته  کشور  صنعت سالمت 
فرصتی برای آشنایی با شرکت های دیگر هم چنین 

دستاوردهای شرکت های خارجی است.«

تولید گرانول پی وی سی پزشکی در ایران 
شرکت گرانول معصوم در سال 1373 با هدف تولید 
انواع گرانول های پلیمری و مواد اولیه صنایع پالستیک 
شروع به فعالیت کرد. پس از گذشت چند سال از 
فعالیت و در سال 89، این شرکت به دلیل نیاز کشور 
به گرانول پی وی سی )PVC( پزشکی، اقدام به تولید 

این محصول کرد. 
سیدمحمود مفیدی مدیرعامل و رییس هیأت مدیره 
شرکت تولیدی گرانول معصوم گفت: »شرکت گرانول 
معصوم در ابتدای فعالیت در حوزه پزشکی، به تولید 
برای  )PVC( پزشکی  انواع گرانول های پی وی سی 
مصرف انواع ست های یک بار مصرف پزشکی مانند ست 
سرم، میکروست ها، ست های دیالیز، کیسه های خون 

و به طور کلی اقالم یک بار مصرف پزشکی پرداخت.«
شرکت گرانول معصوم نخستین و تنها تولیدکننده 
گرانول پی وی سی)PVC( پزشکی در ایران است که 
رقیب تأییدشده ای از اداره کل تجهیزات پزشکی ندارد: 
»متاسفانه برخی افراد بدون داشتن مجوز مبادرت به 
تولید این محصول، در محیط غیرپزشکی و با مواد 
صددرصد صنعتی کرده اند. اداره کل هم با توجه به 
اطالع رسانی و مکاتبات ما اقدامی برای جلوگیری از 
این دست تولیدکنندگان انجام نداده است. امیدواریم 
که اداره کل تجهیزات پزشکی هرچه زودتر با متخلفان 

برخورد الزم و قاطع داشته باشد.«
شرکت گرانول معصوم انواع گرانول های پی وی سی 
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)PVC( را به کشورهایی مانند ازبکستان، قرقیزستان، 
بالروس، اوکراین، روسیه، عراق و ترکیه صادر می کند. 
به گفته مفیدی شرکت گرانول معصوم امسال موفق 
شد که انواع گرانول های پی وی سی ناون فتاالت را که 
در آن تحت هیچ شرایطی از پایه های فتاالت استفاده 
نمی شود را به تولید برساند: »این گرانول ها بیشتر برای 
کیسه های خون و اقالمی که در ارتباط با خون هستند 

استفاده می شود.«  
او هم چنین خبر داد که تا سال آینده، خط تولید 
که  مدیکال گریت  تی پی ای  درزمینه  را  جدیدی 
به  دارد،  پزشکی  زمینه صنعت  در  زیادی  مصارف 
بهره برداری می رسانند: »در نمایشگاه ایران هلث سال 
آینده، تی پی ای مدیکال گریت را برای مصرف کننده 

داخلی رونمایی خواهیم کرد.«

پارایه  سرآمدطب  شرکت  جدید  کارخانه 
افتتاح می شود 

شرکت سرآمدطب پارایه از سال 1385، راه اندازی 
در  ابتدا  از  شرکت  این  فعالیت  زمینه  است.  شده 
و  بیهوشی  دستگاه های  ساخت  و  طراحی  زمینه 
لوازم یک بار مصرف بیهوشی و آی سی یو)ICU( و 
سی سی یو)CCU( در سامانه های بیهوشی بوده است. 
به گفته قاسم عباسپور مدیرعامل شرکت سرآمدطب 
پارایه این شرکت دارای دو کارخانه در شهرک صنعتی 
اشتهارد و صفادشت است: »کارخانه صفادشت که 
اکنون به صورت آزمایشی کار می کند، به زودی افتتاح 
خواهد شد. در این کارخانه هم چنان، تولیدات قبلی 
را با فناوری پیشرفته تری، خواهیم داشت. البته چند 

محصول جدید نیز به تولیدات آن افزوده می شود.«
نخستین  پارایه،  سرآمدطب  شرکت  او  گفته  به 
تولیدکننده دستگاه های بیهوشی و لوله های تنفسی 
در کشور است: »از آنجا که ست بیهوشی یا ست 
ونتیالتور قیمت گرانی در کشور دارد، این شرکت اقدام 

به تولید لوله های تخصصی تنفسی کرد. با تولید این 
لوله ها، مراکز درمانی دسترسی آسان تری دربازار کشور 

به این محصوالت دارند.«

رونمایی صاایران از نسل جدید نمایشگرهای 
عالیم حیاتی قلب 

صنعت تجهیزات پزشکی صاایران تولیدات خود را در 
زمینه نمایشگر عالیم حیاتی قلب، ساکشن های جراحی 
بازار  وارد  از سال 1380  بیمارستانی  و ساکشن های 
کرده  است و امسال نیز توانسته در بیستمین نمایشگاه 

ایران هلث از محصوالت روز خود رونمایی کند. 
محسن ابراهیم خانی، مدیرفروش و توسعه بازار صنعت 
تجهیزات پزشکی صاایران در زمنیه تولیدات جدید این 
مجموعه گفت: »ما امسال عالوه بر نمایشگرهای عالیم 
حیاتی قلب و ساکشن ها که تولیدات معمول ما هستند، 
توانستیم از تنها الکتروشوک تولید داخل رونمایی کنیم 
و در کنارش نسل جدید نمایشگرهای عالیم حیاتی قلب 

را نیز ارایه دهیم.«
 به گفته او این نمایشگرها عالوه بر داشتن ویژگی های 
قبلی دستگاه های صاایران، قابلیت اتصال به سامانه پکس 
و اچ آی اس را نیز دارند و می توانند همه اطالعات بیمار را 
به این وسیله منتقل کنند. این نمایشگرها در اندازه های 

مختلف تولید می شوند و کامال لمسی هستند.
ابراهیم خانی افزود: »نسل جدید نمایشگرهای آراد، به 
نام آرادپالس امسال در نمایشگاه ایران هلث رونمایی 
شد که تمام قابلیت های نمایشگرهای قبلی را دارد 
عالوه بر این که قابلیت اتصال به اینترنت را هم دارد. این 
قابلیت به پزشک اجازه می دهد از هر جای دنیا عالیم 
حیاتی بیمارش را رصد کند. هم چنین این نمایشگرها 
قابلیت اتصال به پکس بیمارستانی و اچ آی اس را دارد 
و می تواند  اطالعات بیمار را در اتاق عمل یا هر جایی به 

پزشک ارایه کند.« 
او از رونمایی از سامانه اوآر ام اس  )ORMS( بیمارستانی 

بیمارستان هوشمند  از سامانه های  صاایران که یکی 
است خبر داد که قرار است از امسال در بیمارستان های 
هوشمند پیاده سازی شود: »این سامانه به پزشک و جراح 
این امکان را می دهد تا اتاق عمل را به طور کامل مدیریت 
کنند و اطالعات کاملی از بیمار را در اتاق عمل در اختیار 

داشته باشند.« 
هم چنین ایمپلنت های تولیدشده در صاایران کامل تر 
شده و تعدادی قطعات جدید به آن افزوده شده است.  
نمایشگاه  برگزاری  کیفیت  زمینه  در  ابراهیم خانی 
و  اجرایی  بیستم گفت: »امسال مشکالت  ایران هلث 
موازی کاری ها در مدیریت نمایشگاه بسیار آزاردهنده 
بود و بر برنامه های ما بسیار تاثیر داشت. بحث اجرای 
نمایشگاه توسط دو مجری مختلف و در دو نقطه مختلف 
عالوه بر این که شرکت ها را دچار مشکل کرد در ذهن 
دیدارکنندگان هم تاثیر گذاشته است به گونه ای که حس 

می شود از استقبال دیدارکنندگان کاسته شده  است.«
او ابراز امیدواری کرد: »این مشکالت سال های آینده 
تکرار نشود و شاهد چنین رفتارهایی در صنف تجهیزات 
پزشکی نباشیم و اگر اختالفی هست یک َحَکم مشکل را 
پیش از فراگیرشدن رصد کند و از میان ببرد تا پویایی 
رو به رشد و فزونی را در صنف تجهیزات پزشکی داشته 

باشیم.«

و  پرتودرمانی  جدید  دستگاه های  ورود 
به روزترین درمان های سرطان 

شرکت  انحصاری  نماینده  واران پرتودرمان  شرکت 
واریان آمریکا در ایران است و بیش از 20 سال است 
که شتاب دهنده های این برند را برای پرتودرمانی وارد 
ایران می کند. این شرکت به تازگی پس از رفع تحریم ها 
توانسته است 6 دستگاه جدید پرتودرمانی را وارد کشور 
کند و سه دستگاه از آن را در تهران در بیمارستان های 
شهدای فیاض بخش، مرکز باران و  بنیاد خیریه کامرانی 
و سه دستگاه را هم در بیمارستان های شیراز و کرمان 
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نصب و راه اندازی کند. واران پرتودرمان هم چنین در 
زمینه واردات فیکساتورهای ماکرو مدیکس، دارو و 

مکمل نیز فعالیت دارد. 
محمد حجت پناه، مدیرعامل شرکت واران پرتودرمان 
گفت: »شتاب دهنده ها در دوره تحریم به دلیل کاربرد 
دوگانه اجازه ورود به ایران را نداشتند و ما زمانی را 
به دلیل واردنشدن تجهیزات به روز شتاب دهنده به 
ایران از دست داده ایم و از این بابت عقب افتاده ایم. 
یعنی دستگاه هایی که اکنون در ایران موجود هستند 
نمی توانند درمان های روز را ارایه کنند. چون در این 
مدت سرعت پیشرفت چه از نظر نرم افزاری و چه از نظر 
سخت افزاری خیلی زیاد بوده  است. به همین دلیل فکر 
می کنم بهترین کاری که در حال حاضر شرکت واران 
پرتودرمان می کند واردکردن تجهیزات روز و با تمام 
امکانات )فول آپشن( است. می توان گفت با ورود نسل 
جدید تجهیزات به کشور به زودی ما هم می توانیم ادعا 
کنیم که درمان های روز سرطان و پرتودرماني را در 

کشور ارایه می کنیم.« 
در حال حاضر درمان سرطان خیلی تخصصی انجام 
می شود. در پرتودرمانی اصل بر این است که بیشترین 
اشعه به بافت های تومورال و سرطانی بتابد تا آن ها را از 
میان ببرد و کمترین اشعه به بافت سالم برخورد کند. 
چون اگر اشعه به بافت سالم برخورد کند عوارض زیادی 
به همراه خواهد داشت. برای نمونه اگر تومور نزدیک 
نخاع باشد و در کنار تومور اشعه ببیند می تواند منجر 
به فلج شود.  به گفته حجت پناه دستگاه های جدید 
پرتودرمانی برای این طراحی شده اند که تا جایی که 
ممکن است تنها بافت تومورال اشعه بخورد و با توجه به 
این که تومورهای سرطانی شکل های قرینه ندارند این 

کار بسیار سختی  است.
نمایشگاه  در  درمان  پرتو  واران  رییس هیات مدیره 
بیستم ایران هلث درباره محصوالتی که برای نمایش 
در  نمی توانستیم  »چون  گفت:  بود،  شده  گذاشته 

نمایشگاه دستگاه اصلی را که بیش از 15 تن وزن 
دارد را به نمایش بگذاریم، تمرکز بیشتر بر نمایش 

محصوالت مکمل شرکت بوده است.«
تیوپ های سی تی اسکن و رادیولوژی تولیدشده توسط 
ماسک ها  و  ماکرومدیکس  فیکساتورهای  واریان، 
از جمله محصوالت به نمایش درآمده درغرفه واران 
پرتو درمان بود. بالداستپ هم محصول دیگری بود 
که در این غرفه به نمایش گذاشته شد. این محصول 
برای  جلوگیری از خون ریزی در بافت هایی که قابلیت 

بخیه زدن ندارد مانند مغز و کبد به کار می رود.
هم چنین آلترازیل)Altrazeal( که یک بهبوددهنده 
سریع زخم هایی مانند زخم های دیابتیک و زخم بستر 
است از دیگر محصوالت به نمایش درآمده در این غرفه 

بود.
حجت پناه با اشاره به نمایشگاه های خوب تجهیزات 
پزشکی که در کشورهای اطراف برگزار می  شود ابراز 
امیدواری کرد که ایران هلث هر سال بهتر از سال 
گذشته برگزار شود: »اگر بتوانیم شرکت های خارجی 
را جذب کنیم، می توانیم کمک کنیم با بازار ایران بهتر 
آشنا شوند. ضمن این که این نمایشگاه بهترین فرصت 

است تا بتوانیم با مخاطبان مان تماس بگیریم. «

تولید 1٠ محصول جدید ارتوپدی در ایران
بنیان است  آتاطب شرکتی دانش  تولیدی  شرکت 
که 20 سال سابقه کار در حوزه تجهیزات پزشکی 
دارد و از 4 سال پیش فعالیت خود را در زمینه تولید 
ایمپلنت های ارتوپدی آغاز کرده است. این شرکت 
در حال حاضر 110 محصول تولید می کند که 10 
محصول آن برای نخستین بار در ایران تولید می شوند.

پیک، ماده اولیه کیج های گردنی است که آتاطب 
برای نخستین بار به ایران وارد کرده  است و توانسته 
با استفاده از آن تولید کیج های پین دار گردنی را در 

کشور شروع کند.

می گوید:  آتاطب  مدیرعامل  یزدی پور،  ابوالفضل 
»قیمت این کیج های تقریبا یک سوم نمونه خارجی 
است. کیج های تلیف، پلیف کمری و راد داینامیک 
برای نخستین بار است که در ایران تولید می شود و به 
سبد طرح تحول سالمت افزوده شده است. مش کیج، 
کیج ایکس، کیج بل و محصول تعویض مفصل زانو نیز 

برای نخستین  بار در خاورمیانه تولید شده  است.«
او معتقد است که کاالهای تولید آتاطب کیفیتی بهتر 
از نمونه های خارجی دارند چرا که در بیش از 560 هزار 
جراحی که با استفاده از این محصوالت انجام شده  است 
حتی یک شکستگی و از رده خارج شدن هم گزارش 
نشده است در حالی که در محصوالت خارجی معموال 
شکستگی و از رده خارج شدن دیده می شود و امری 

معمول است.
او می گوید: »کسی سراغ تولید این محصوالت در ایران 
نمی رفت چون پیک یک ماده اولیه با کاربرد دوگانه 
است و در تحریم ها وارداتش به ایران ممنوع بود. اما 
ما به خاطر مشارکتی که با یک شرکت خارجی داریم 
توانستیم برای نخستین بار این ماده را توسط شریک 
خارجی مان وارد کشور کنیم. عالوه بر این که تولید 
پیک نیازمند استفاده از فناوری های پیشرفته است و 
شرکت آتاطب با واردکردن دستگاه های فوق پیشرفته 
و دایرکردن بخش تحقیق و توسعه سرانجام موفق شد 

کیج های گردنی را در ایران تولید کند.« 
او با اشاره به این که قیمت محصوالت تولیدشده در 
این شرکت گاه تا 25 درصد نمونه خارجی است از 
استقبال نشدن از این محصوالت توسط پزشکان و 
جراحان انتقاد کرد و گفت: »برای نمونه قیمت راد 
داینامیک خارجی 2 میلیون  و 800 هزار تومان است. 
در حالی که تولید ما با قیمت 650 هزار تومان عرضه 
می شود. ولی در عمل به دالیل مختلف هنوز هم در 
بسیاری از مراکز از این کاال استفاده نمی شود. چرا که 
قیمت باالی جنس های خارجی شرایطی را برای افراد 
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مختلف ایجاد می کند که دستشان را برای سود بیشتر 
باز می گذارد و در نتیجه کاالی ایرانی با وجود این که 

کیفیت بهتری دارد مورد استقبال قرار نمی گیرد.«
مدیرعامل آتاطب معتقد است تولیدات این شرکت به 
راحتی می تواند تمام نیاز کشور را تامین کند و برندهای 
قرار  استفاده  مورد  در شرایط خاص  باید  تنها  برتر 
بگیرند:» چرا در حالی که دانشگاه های علوم پزشکی 
یک سال است نتوانسته اند 7 میلیارد تومان از معوقات 
ما را پرداخت کنند، باز هم اصرار دارند کاالی  مورد 
نیاز را گران تر بخرند در حالی که کاالی تولید داخل 
با کیفیت بهتر و قیمت یک چهارم نمونه خارجی در 
دسترس است. چرا هنگامی که دانشگاه تحت فشار 
مالی است هنوز از جنس خارجی استفاده می کند و 
هزینه روی هزینه می تراشد؟«  او هم چنین به نرخ 
تعرفه های واردات انتقاد دارد و معتقد است هنگامی که 
واردات مواد اولیه با تعرفه 21 درصد و کاالی تولید شده 
با 3 درصد انجام می شود نمی توان ادعای حمایت از 
تولید را باور کرد. یزدی پور نمایشگاه بیستم ایران هلث 
را بهتر از سال های گذشته ارزیابی می کند و می افزاید: 
تولیدکننده  با  ارتباط  و  مسؤوالن  حضور  »امسال 
اداره کل  مدیرکل  محمودبیگلر،  آقایان  بود.  بیشتر 
تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت و رسول دیناروند، 
رییس سازمان غذاودارو پررنگ تر از سال های گذشته 
در نمایشگاه حاضر شدند و دست کم درد دل ها را از 

نزدیک شنیدند.«

ایمنی و راحتی بیمار هدف پیاواراست
بیمارستانی  تخت های  تولیدکننده  شرکت  پیاوار 
نزدیک به نیم قرن است که به فعالیت در این بخش 
مانند  بیمارستانی  تخت های  انواع  پرداخته است. 
تخت های بستری، آی سی یو، سی سی یو، پی آی سی یو 
و مراقبت های ویژه اطفال، کمدهای کنار تخت، میز 
غذاخوری بیمار، تجهیزات و لوازم جانبی مانند پایه 

سرم و مانکی بار، هلدر ارتوپدی و مانند این ها از جمله 
تولیدات این شرکت است.

آیدا بوبرده، ناظر فنی شرکت پیاوار که در غرفه این 
شرکت در نمایشگاه بیستم ایران هلث حاضر شده  است  
استفاده از مواد اولیه درجه یک، به کارگیری فناوری 
روز و داشتن گروه طراحی قوی را نقطه قوت تولیدات 

این شرکت دانست.
 به گفته او پیاوار در تولیدات خود ایمنی و راحتی بیمار با 
توجه به ارگونومی و موقعیت های قرارگیری)پوزیشن(، 
و راحتی پزشک، پرستار و کاربر را هدف قرار داده است.

او نمایشگاه امسال ایران هلث را با وجود حضور نیافتن 
تعدادی از شرکت ها، خوب و پربازده توصیف کرد.

کاغذی  ظروف  تولید  کارخانه  راه اندازی 
پزشکی 

توسن تجهیز  پزشکی  مهندسی  شرکت 
و  شوینده  خاص  دستگاه های  سازنده  و  طراح 
ضدعفونی کننده یک شرکت دانش بنیان در پارک 
فناوری پردیس است که نزدیک به دو دهه در زمینه 
تولید تجهیزات حوزه کنترل عفونت سابقه فعالیت 
انواع  دارد. دستگاه شست وشو و ضدعفونی کننده 
ابزار جراحی، اتوکالوهای کالس بی)B(، دستگاه 
اندوسکوپ،  نگهداری  کمد  شور،  اندوسکوپ 
لگن شوی اتوماتیک، لگن خوردکن، ظروف کاغذی 
یک بار مصرف پزشکی و تشک های مواج از جمله  

تولیدات این شرکت است.
 علیرضا مینایی، مدیر فروش شرکت توسن تجهیز 
که در نمایشگاه بیستم ایران هلث شرکت کرده بود، 
تالش همیشگی برای ارتقا کیفیت و کاهش قیمت 
را از ویژگی های شرکت توسن تجهیز عنوان کرد: »ما 
عالوه بر بازار داخلی که هدف اصلی مان است، بازارهای 

خارجی را هم هدف قرار داده ایم.«
توسن تجهیز در حال حاضر محصوالت خود را به 

کشورهای آلمان، اکراین، اتریش، عراق و افغانستان 
صادر می کند و به گفته مینایی مسؤوالن این شرکت 
امیدوارند بتوانند به زودی دیگر کشورهای منطقه را 

نیز هدف صادرات محصوالت خود قرار دهند.  
توسن تجهیز هم چنین در حال ساخت کارخانه ای 
مصرف  یک بار  پزشکی  ظروف  تولید  برای  جدید 
کاغذی ضدآب برای تسهیل در استفاده بیماران و 
آلودگی در  انشار  بیمارستان ها و کاهش  کارکنان 
این محیط ها است. لگن ها، لوله های ادرار و ظروف 
را  جدید  کارخانه  این  محصوالت  کاغذی  رسیور 
تشکیل خواهند داد. توسن تجهیز تولید این ظروف 
را با توجه به قابلیت بازیافت و تجزیه پذیری آن ها 
در راستای حفاظت از محیط زیست در برنامه خود 

گنجانده است.
 مینایی با اشاره به ناهماهنگی ها و تداخالت مدیریتی 
درباره مکان برگزاری نمایشگاه ایران هلث این  اتفاقات 
را مانع رونق نمایشگاه عنوان کرد و گفت: »شرکت های 
این  به شرکت در  تمایلی  ما  از جمله خود  زیادی 
نمایشگاه نداشتند. ما هم خیلی دیر تصمیم گرفتیم که 
حضور داشته باشیم. اما در نهایت نمایشگاه به خوبی 

برگزار شد.«

در  به  اعتراض  در  هورتاب  خالی  غرفه 
مدیریت ناهماهنگ نمایشگاه 

شرکت هورتاب به نشان اعتراض به ناهماهنگی ها در 
اجرای نمایشگاه بیستم ایران هلث با غرفه خالی از این 

نمایشگاه استقبال کرد.
شرکت هورتاب با 28 سال سابقه در زمینه تولید 
انواع اتوکالو بخار و پالسما و دستگاه های بی خطرساز 
انواع  تولید  به  و  می کند  فعالیت  عفونی  پسماند 
اتوکالوهای آزمایشگاهی، بیمارستانی، دندان پزشکی 
و دستگاه امحا زباله با دستگاه تراشر داخلی و تراشر 

خارجی می پردازد.
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حسن رضایی مدیر فنی هورتاب می گوید: »معموال 
تولیدات داخل کشور در همه چیز یکسان هستند اما 
برخی ویژگی های فنی، کیفیت قطعات باال، استفاده از 
مواد اولیه آلمانی، سوییسی و ایتالیایی و طراحی خوب 

تفاوت ما با تولیدکنندگان دیگر است.«
او که معتقد است نمایشگاه ایران هلث با روند نزولی 
برگزار  پیش  از سال  بدتر  هر سال  و  است  مواجه 
می شود: »ناهماهنگی ها در مدیریت، اجرا و هم زمانی 
با انتخابات باعث شده  است که این نمایشگاه چندان 
رونق نداشته باشد.« رضایی افزود: »ما قصد شرکت 
در این نمایشگاه را نداشتیم و تنها به دلیل این که 
رقبا نگویند، نیست، مجبور به شرکت در نمایشگاه 
ایران هلث شدیم. این نمایشگاه هیچ بازخورد مثبتی 
ندارد و تنها به محلی برای دیدار دوستان و گپ زدن 

تبدیل شده  است.«
به باور او، این نمایشگاه مشکل ساختاری دارد و گویا 
هیچ کس نمی خواهد این مشکل را حل کند: »هر 
دوره شاهد افت وخیزهای فراوانی در اجرای نمایشگاه 
بوده ایم و سال های اخیر نیز می بینیم که افت ها بیشتر 
شده اند. این که هر بار مشکل را گردن دیگران بیندازدند 

تنها شانه خالی کردن از زیر بار مسؤولیت است.«
شرکت های  این که  به  اشاره  با  هورتاب  مدیرفنی 
تولیدکننده کره ای معموال در بازاریابی، شرکت در 
نمایشگاه های مختلف و صادرات از حمایت های دولتی 
برخوردارند، گفت: »آن ها با برنامه، مدون و با حمایت 
دولت جلو می روند. اما ما باید همه کار را خودمان انجام 
بدهیم. خودمان تولید کنیم، بازاریابی کنیم، بفروشیم 
و خدمات بدهیم  و با همه این احوال با ساختار اداری 
معیوب کشور در بخش های صدور صدرو مجوزها و امور 
مالی دست و پنجه نرم کنیم. یکی از دالیلی که هیچ 
وقت تولید ما پیشرفت نمی کند این است که واقعا هیچ 
حمایتی از تولید نمی شود و همه چیز تنها در حد حرف 

باقی می ماند.«   

پایین  را  حساس  جراحی های  خطر  کاهش 
می آورد

پارسه)پارسیس(  هوشمند  جراحی  سامانه  شرکت 
در حوزه تخصصی حوزه نویگیشن ها یا رهیاب های  
این  فعالیت می کند. رهیاب های  تخصصی پزشکی 
شرکت که تولید داخلی است نزدیک به 6 سال است 
که در رقابت با نمونه های خارجی توانسته جای خود 
را در اتاق های عمل بیمارستان های کشور باز کند. 
اکنون رهیاب های پارسیس در60 بیمارستان کشور 
استفاده می شوند. این دستگاه ها در 30 بیمارستان 
مستقر هستند و بسیاری از بیمارستان ها نیز که تعداد 
جراحی های کمتری دارند با رزروهای قبلی از این 

دستگاه دراتاق های عمل خود بهره می برند.  
محصوالت  نوآوری  و  توسعه  مدیر  حسنی،  جواد 
پرسیس در مورد این رهیاب ها گفت: »رهیاب های 
)نویگیشن ها( پزشکی دقیقا شبیه رهیاب هایی است 
که همه ما روی گوشی های همراه خود داریم. برای 
هر کدام از ما بارهای پیش آمده  است که هنگامی که 
می خواهیم به جای جدیدی برویم نقشه آن منطقه 
را دانلود می کنیم و مکان یاب )جی پی اس( را فعال 
می کنیم تا بدانیم کجای نقشه هستیم و با توجه به 
راه های موجود، شرایط ترافیکی و راه های یک طرفه 
و موارد مختلف بتوانیم بهترین مسیر را پیدا کنیم. 
برای  را  کار  همین  دقیقا  هم  پزشکی  رهیاب های 
جراح انجام می دهند. به طور معمول  جراح بر اساس 
کلیشه های بیمار و عکس های سی تی اسکن یا ام آرآی 
بیمار تشخیصی می دهد و جراحی می کند. اما رهیاب 
پزشکی می تواند هنگام جراحی بازخوردهای الزم را به 
پزشک بدهد. این دستگاه می تواند برای جراح مشخص 
کند که اکنون دقیقا کجاست و باید از چه مسیری به 
کدام طرف برود. جراح هنگام جراحی بدون این دستگاه 
تنها می تواند به تجربه خود تکیه کند و احتمال خطا باال 
می رود و این در جراحی هایی که در نقاط حساس بدن 

مانند مغز قرار دارند، خطر باالیی دارد. برای نمونه اگر 
تومور در ناحیه های حساس مغز مانند کورتکس باشد 
هر خطایی منجر به فلج شدن بیمار می شود. بنابراین 
هر دستگاهی که بتواند به جراح کمک کند که ببیند 
ابزارش را دقیقا کجا گذاشته  است، با جای مورد نظرش 
چقدر فاصله دارد، چه استراکچرهای مهمی این میان 
وجود دارد، آیا عصب یا رگ مهمی در این مسیر هست 
یا خیر، به او اجازه می دهد راحت تر انتخاب کند و بهتر 
از خطرها احتراز کند. رهیاب پزشکی این امکان را برای 

جراح فراهم می کند.«
او مهم ترین ویژگی این رهیاب ها را در وهله نخست 
دقت و کیفیت آن ها دانست که به راحتی قابل مقایسه 
با نمونه های خارجی است: »اقبالی که جامعه جراحان 
به استفاده از دستگاه ما داشته اند این را نشان می دهد 
که موفق بوده ایم. تعداد عمل های جراحی که با دستگاه 
ما انجام می شود و تعداد جراح هایی که از دستگاه ما 
استفاده می کنند در 6 سال گذشته همواره یک سیر 
صعودی داشته است که نشان می دهد این دستگاه 

مورد قبول جامعه پزشکی قرار گرفته  است.«
حسنی نقطه قوت رهیاب پزشکی پارسیس را نسبت به 
نمونه های خارجی، ارایه خدمات پس ازفروش دانست: 
»دستگاه های خارجی زیادی در مراکز درمانی هستند 
که به دلیل نداشتن خدمات پس ازفروش اکنون کار 
نمی کنند. حتی مراکز زیادی هستند که دو دستگاه 
خارجی و داخلی را با هم دارند و از دستگاه تولید 
داخل استفاده می کنند چون خدمات دارد اما دستگاه 

خارجی به دلیل نداشتن خدمات از کار افتاده است.«
مدیر توسعه و نوآوری محصوالت پرسیس هم چنین 
کاربری راحت برای کاربر را یکی از ویژگی های مهم 
این دستگاه عنوان کرد: »سعی کرده ایم طراحی خاص 
خودمان را برای این دستگاه داشته باشیم و دستگاه را 
طوری طراحی کنیم که ابزارهای بهتری داشته باشد و 

کار را برای جراح راحت تر کند.«
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به گفته حسنی قیمت این دستگاه نسبت به محصوالت 
خارجی رقابتی تر و اقتصادی تر است: »هرچند حتی 
اگر قیمت برابر با نمونه های خارجی هم داشته باشد 
به دلیل خدمات پس ازفروشی که ارایه می شود اقبال 

به استفاده از آن بیشتر از محصوالت خارجی است.«

نقطه  پس ازفروش  خدمات  و  پاسخگویی 
تمرکز آترا ارتوپد ارومیه 

آترا ارتوپد ارومیه از 16 سال پیش تولید ایمپلنت های 
ارتوپدی ستون فقرات را در ایران شروع کرده  است. 
این شرکت محصوالت خودرا در دو نوع استند استیل 

و تیتانیوم عرضه می کند. 
 روح اهلل آقازاده، مدیر فروش آترا ارتوپد ارومیه در 
از  یکی  »ما  گفت:  ایران هلث  نمایشگاه  بیستمین 
پیچ های  تولید  که  بودیم  شرکت هایی  نخستین 
اسپاین را شروع کردیم و سعی کردیم دو فرایند تولید 
با کیفیت مطلوب و خدمات دهی مناسب را با هم اریه 

کنیم.« 
او به باور یکی از اتفاقاتی که در شرکت های خارجی 
رخ می دهد این است که آن ها عالوه بر ارایه محصول 
خوب سعی می کنند خدمات خوبی هم ارایه کنند: 
»ما سعی کردیم خدمات دهی شرکت را به روز کنیم و 
میزان پاسخگویی را باال ببریم. به همین دلیل قسمت 
خدمات پس ازفروش و رسیدگی به شکایات را فعال 

کرده ایم.«
شرکت های  مانند  دارد  سعی  ارومیه  ارتوپد  آترا 
علمی  هیأت های  با  خوبی  تعامل  دانش بنیان 
دانشگاه ها و بیمارستان ها و استادان این عرصه داشته 
باشد و بر اساس آن تولید تعدادی اقالم و لوازم جدید 
را آغاز کند:  » در واقع سمت و سوی فعالیت ما تولید 
محصوالت جدید است. عالوه بر این که زمان را هم از 
دست نمی دهیم و سعی می کنیم روی فرایند تولید 
و مواد اولیه و جدیدترین روش های تولید در دنیا، به 

روز پیش برویم. برای نمونه پالک کالکانئوس یکی 
از پالک های جدیدی است که دکتر ولی اللهی یکی 
از پزشکان ایرانی با اصالح و رفع نواقص پالک های 
کالکانئوس موجود در بازار ابداع کرده  است و به نام 
خود او نیز ثبت شده  است. ما هم از نظر فنی و صنعتی 
رویش کار کردیم و آن را تولید کرده ایم. نمونه این 

پالک هیچ جای دنیا موجود نیست.«
تفاوت این پالک کالکانئووس که برای پاشنه پا استفاه 
می شود، با نمونه های دیگر آن روش عمل، سهولت 
جراحی، ساختار شکلی متفاوت و شیوه کارگذاری 

آن در بدن است.
آترا ارتوپد ارومیه برای معرفی این محصول و آموزش 
شیوه جراحی آن به جراحان، پزشکان و رزیدنت ها 

180ساعت فیلم آموزشی آماده کرده  است. 
نظر  از  را  ایران هلث  بیستم  نمایشگاه  آقازاده 
مراجعه کنندگان بسیار ضعیف ارزیابی کرد و گفت: 
»این نمایشگاه در شروع کار مشکالتی در زمینه اجرا، 
مکان و مدیریت داشت. بعد هم که سرانجام شروع به 
کار کرد به دلیل نزدیکی به انتخابات چندان رونق 

نگرفت.«

راحتــی  و  زیبایـــی  ســازمــانـــی؛  هدف 
بیمارستان ها   

شرکت سیناحمد آریا بیش از 50 سال تجربه فعالیت 
بیمارستانی،  هتلینگ  تجیهزات  تولید  زمینه  در 
مأموریت سازمانی خود را فراهم آوردن بستری راحت 
با کارایی باال با محوریت پیشرفت درمان و توجه به 
زیبایی بیمارستان ها قرار داده است و اکنون درصد 
قابل توجهي از بازار هتلینگ بیمارستانی ایران را به 

خود اختصاص داده است.
به گفته مجتبی کاظمی، معاون اجرایی مدیرعامل 
شرکت سیناحمد آریا، این شرکت همواره سعی دارد 
با تامین و ارتقا کیفیت و زیبایی محصوالتش رضایت 

مشتری های را به  دست آورد:»از آنجا که عرضه 
محصوالت در بازار بسیار زیاد شده  است و شرکت های 
بیشتری نسبت به سال های گذشته فعالند ما باید 
با ارایه محصوالت با کیفیت برتر و قابل قبول برای 

مشتریان، به زیبایی بیمارستان کمک کنیم.« 
 کاظمی افزود: »این ماموریت سازمانی ما است که 
سعی کنیم هر سال با محصوالتی که  به نمایشگاه 
می آوریم حرف جدیدی برای گفتن داشته باشیم. 
که  کنیم  عرضه  را  محصوالتی   می کنیم  ما سعی 
دیدارکنندگان احساس و درک کنند ما به پیشرفت 

کاالی مان بی تفاوت نبوده ایم.«
سیناحمدآریا،  شرکت  مدیرعامل  اجرایی  معاون 
صادرات را یکی از برنامه های جدی این شرکت عنوان 
کرد و گفت: »هم زمان با نمایشگاه ایران هلث، غرفه ای 
هم در نمایشگاه سی ام ای اف )CMEF(چین در حال 

نمایش محصوالت مان است.« 
تخت ال دی آر یا تخت ویژه زایمان یکی از محصوالت 
این شرکت است که به گفته کاظمی از نظر کیفیت 
با  اما  می کند  برابری  خارجی  نمونه  با  زیبایی  و 
این  عالوه بر  می شود،  عرضه  آن  قیمت  دهم  یک 
خدمات  امکان  از  خارجی  محصول  برخالف  که 
پس ازفروش مطلوب برخوردار است: »بحث خدمات 
پس ازفروش به قدری اهمیت دارد که من شاهد 
بوده ام با به وجودآمدن کوچک ترین مشکلی برای 
محصول خارجی، شرکت سازنده برای ارایه خدمات 
پس ازفروش و رفع ایراد تا 10 میلیون تومان هزینه 
درخواست کرده  است در حالی که ما خود تخت را با 

همین قیمت عرضه می کنیم.«
این شرکت هم چنین سعی کرده است در بخش اطفال 
تختی را طراحی و تولید کند که هم ایمن باشد و هم 
با توجه به طراحی و ترکیب رنگ مورد پسند کودکان 

بیمار قرار بگیرد.
کاظمی هم چنین درباره برانکارد تولید شده در این 
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شرکت گفت: »برانکاردی که امسال در نمایشگاه به 
نمایش گذاشته ایم نسبت به سال گذشته از فناوری 
بهتری بهره برده است. استفاده از این برانکارد آسان 
است و کاربران با فشار یک دکمه کوچک می توانند 

بیمار را حمل کنند.«
او بی برنامگی و ناهماهنگی را مشکل بزرگ ایران هلث 
از  بیستم عنوان کرد که موجب شده است بیش 

این  در  غرفه  یک  تهیه  صرف  نفر-ساعت   200
را متوجه  زیادی  مالی  نمایشگاه شود و ضررهای 
شرکت سیناحمد آریا کرده  است. هم چنین مشکالت 
مدیریتی نمایشگاه موجب شده  است این نمایشگاه 
نسبت به سال های گذشته حضور دیدارکننده گان 

کم رنگ  تر باشد.

عرضه یک یا دو محصول در هر سال
شرکت آسیاجراح پیشرو با 15 سال سابقه در بخش 
واردات و تولید تجهیزات و کاالهای مصرفی اتاق عمل 
و به شکل تخصصی در حوزه ابزار جراحی مغز و اعصاب 

فعالیت می کند. 
تصمیم  اخیر  سال های  در  شرکت  این  مدیران 
گرفته اند تا رویکرد فعالیت های آن را از واردات به 
سمت تولید تغییر دهند. به همین منظور هر سال یک 
یا دو محصول جدید به سبد محصوالت قابل عرضه 

آسیا جراح پیشرو افزوده می شود.
ست  بخیه،  پانسمان،  مصرف  یک بار  ست 
و  پینات  پنبه دم دار،  مانند  اسپانج ها  شست وشو، 
مصرف  یک بار  پوشش های  و  نواری  تامپون های 
پوشش  سیالیتیک،  چراغ  دسته   پوشش  مانند 
سی آرم  پوشش  الپاراسکوپی،  پوشش  دوربین، 
و پوشش میکروسکوپ از تولیدات این مجموعه 
 است که در غرفه این شرکت در نمایشگاه بیستم 

ایران هلث به نمایش گذاشته شده بود.
آیدا غالمی، ناظر فنی و فروش شرکت آسیاجراح 

پیشرو، قیمت و کیفیت مناسب را از ویژگی های 
محصوالت این شرکت دانست و گفت: »ما سعی 
و  کنیم  عمل  بیمار  منافع  راستای  در  می کنیم 
هزینه های پرداختی از سوی بیمار را کاهش دهیم. 
برای نمونه یک پوشش یک بار مصرف سی آرم با 
برند خارجی 100 تا 150 هزار تومان هزینه دارد. 
ما همان کاال را با قیمت 20 تا 30 هزار تومان عرضه 

می کنیم.«
او که کاالهای تولید شده در آسیاجراح پیشرو را 
قابل رقابت با نمونه های خارجی می داند، معتقد 
است: »هر چند تا به حال هیچ مورد نارضایتی از 
سوی کاربران محصوالت ما گزارش نشده است، اما 
ما معتقدیم هنوز جای کار برای باالبردن کیفیت 
محصوالت مان زیاد است و سعی می کنیم در این 

راستا قدم برداریم.«
دو  یا  یک  سال  هر  شرکت  این  غالمی  گفته  به 
محصول جدید به بازار عرضه می کند و امسال نیز 
پوشش میکروسکوپ را وارد بازار کرده  است. ناظر 
از  استقبال  پیشرو  فنی وفروش شرکت آسیاجراح 
نمایشگاه بیستم ایران هلث را نسبت به سال های 
تعداد  بود  معتقد  و  دانست  کم فروغ  گذشته 

دیدارکنندگان کاهش داشته است.   

کیفیت ثابت محصوالت 
طب وپلیمر شرکتی با سابقه نزدیک به سه دهه است 
که کار خود را در صنعت تجهیزات پزشکی با تولید 
یک بار مصرف های پالستیکی پزشکی شروع کرده 
 است. طب وپلیمر پس از آن به سراغ تولید محصوالت 
رفت  بیمارستان ها  برای  پارچه ای  مصرف  یک بار 
در  را  جراحی  پک های  و  شان ها  گان ها،  تولید  و 
دستور کار خود قرار داد. این شرکت در طول این 
سه دهه موفق به دریافت بسیاری از گواهینامه ها و 
استانداردهای مختلف داخلی و بین المللی شده  است. 

فرزین عراقی، مدیر بازرگانی و صادرات طب و پلیمر 
می گوید: »ما سعی می کنیم بهترین کیفیت را ارایه 
کنیم و از باالترین استانداردها در این زمینه استفاده 

می کنیم.« 
نمایشگاه  در  امسال  طب وپلیمر  عراقی  گفته  به 
گذاشتن  نمایش  به  عالوه بر  ایران هلث  بیستم 
از محصوالت جدیدی  محصوالت همیشگی خود 
کرده   رونمایی  مصرف  یک بار  ماسک های  مانند 
است. او کیفیت ثابت را یکی از مهم ترین ویژگی های 
محصوالت طب و پلیمر می داند و می افزاید: »سعی 
عرضه  مشتری  به  ابتدا  در  که  کیفیتی  می کنیم 

کرده ایم تا انتها رعایت کنیم.« 

نمایشگاه هم چنان ناهماهنگ بود
شرکت گنجینه ره توس طراح بیمارستانی است 
که صفر تا صد کار ساخت، تجهیز، راه اندازی و 
این  می دهد.  انجام  را  بیمارستان  یک  مدیریت 
شرکت در طول 16 سال فعالیت خود به عنوان 
بیمارستان های  برای  مشاوره  و  سازنده  طراح، 
جمله  آن  از  که  است  کرده  فعالیت  متعددی 
می توان به ساخت صفر تا صد بیمارستان نیکان و 
تجهیز و راه اندازی بیمارستان الله و بیمارستان 

میالد اشاره کرد.
اکنون نیز این شرکت طراحی و ساخت بیمارستان 
دکتر اطهری در تهران و بیمارستان پارس را در کرمان 

در دست اجرا دارد. 
گنجینه  شرکت  طراحان  از  یکی  افشاری،  آمنه 
بیستمین  در  شرکت  این  غرفه  در  که  ره توس 
نمایشگاه  بود  کرده  شرکت  ایران هلث  نمایشگاه 
گفت:  و  دانست  گذشته  سال  از  بهتر  را  امسال 
»نمایشگاه امسال از نظر مدیریت و رسیدگی بهتر 
بود اما هم چنان برخی ناهنماهنگی در اجرای کار 

دیده می شد.«
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رقابت با رقبای چینی و ترک سخت ترین کار 
است

طب گستر صدرا 8 سال پیش کار خود را با واردات 
لوازم جانبی آن  و  الکتروکاردیوگرافی  دستگاهای 
آغاز کرد و پس از گذشت 4 سال مهم ترین فعالیت 
خود یعنی تولید کاغذهای پزشکی را شروع کرد. این 
شرکت در حال حاضر مواد اولیه کاغذهای پزشکی را 

وارد کرده و در ایران به تولید آن می پردازد. 
فاطمه چراغی، عضو هیأت مدیره طب گستر صدرا که 
در غرفه این شرکت در نمایشگاه بیستم ایران هلث 
حاضر شده بود سخت ترین کار را رقابت با رقبای 
چینی و ترک دانست و تاکید کرد: »تمام تالش مان 
را می کنیم. مقاومت می کنیم و کنار نمی رویم. چون 
تولید این کاغذها واقعا نیاز به فناوری پیشرفته ای 
ندارد و الزم نیست برای فراهم کردنش دالر از کشور 
خارج کنیم. پس بهتر است که با اشتغال زایی در 

همین جا تولید داشته باشیم.«
دستگاه های  تولید  صدرا  طب گستر  او  گفته  به 
ای سی جی را هم آغاز کرده که این محصول تا دو 
ماه دیگر وارد بازار ایران می شود: »دستگاه های ما 
استانداردهای اصلی را دارند و هم از نظر کیفیت و 
هم از نظر امکاناتی که ارایه می کنند دست کم قدرت 

رقابت با نمونه های چینی را دارند.«
لوازم جانبی دستگاه های نمایشگر عالیم حیاتی هم 
بخش دیگری از واردات طب گستر صدرا است که این 

شرکت تصمیم دارد تولید آن را شروع کند.   

رونمایی از ونتیالتور قابل حمل نوزادان
شرکت توسان 35 سال است که به تولید تجهیزات 
بخش نوزادان می پردازد. این شرکت در حال حاضر 

18 محصول خود را به 15 کشور دنیا صادر می کند.
این  توسان،  مدیرعامل  رضایی،  علی  گفته  به 
شرکت، یک شرکت دانش بنیان است و بر اساس 

استانداردهای بین المللی فعالیت می کند: »ما سعی 
می کنیم هر سال یک نوآوری برای بخش تجهیزات 
پزشکی بخش نوزادان داشته باشیم. امسال هم از 
دستگاه های ونتیالتور قابل حمل رونمایی کرده ایم 
که طراحی و ساخت آن نزدیک به دوسال کار برد  و 

امسال به تولید انبوه رسیده  است.« 
 ویژگی این دستگاه این است که 4 ساعت با باطری کار 
می کند، جمع وجور است، زنگ های هشدار مخصوص 
دارد، دو در دارد و در آمبوالنس این امکان را فراهم 
می کند که هم مادر و هم پرستار بتوانند به نوزاد 
رسیدگی کنند و در عین حال این دستگاه فتوتراپی 
هم انجام می دهد.  توسان در غرفه خود در نمایشگاه 
اینتنزیو،  فتوتراپی  دستگاه های  بیستم  ایران هلث 
کات نوزاد، ونتیالتور، تخت احیا نوزاد، انواع والمرها را 

به نمایش گذاشته بود. 

آرامش و اطمینان؛ نیاز سرمایه گذاران در 
تولید 

ماشین سازی  )نیامش(  نوایده اندیشان  شرکت 
حسینی بیش از 30 سال است که در زمینه ساخت 
کارخانه های تولید تجهیزات پزشکی فعالیت می کند 
از 120 کارخانه  از 100 کارخانه  تاکنون بیش  و 

تجهیزات پزشکی کشور را بنا نهاده است.
شرکت  قایم مقام  هادی اسکویی،  اقدس  گفته  به 
این شرکت  نوایده اندیشان ماشین سازی حسینی، 
می تواند صفرتاصد ساخت یک کارخانه تجهیزات 
پزشکی را به دست بگیرد و »کلید در دست« آن را 

تحویل مشتریان بدهد. 
بیستم  نمایشگاه  در  شرکت  این  غرفه  در  که  او 
ایران هلث صحبت می کرد، اعتماد مشتریان به این 
شرکت را عامل موفقیت آن دانست و گفت: »ما بسیار 
خوشحال می شویم که بتوانیم کارخانه های بیشتری 
را برای ایران بسازیم چرا که اکنون 70 درصد مصرف 

تجهیزات پرشکی در ایران وارداتی است و ما با وجود 
این کارخانه ها تنها توانسته ایم 30 درصد مصرف 
تجهیزات پزشکی ایران را در  داخل کشور تولید 
کنیم.« قایم مقام شرکت نو ایده اندیشان معتقد است 
با توجه به این که این شرکت از استانداردهای جهانی 
پیروی می کند تجهیزات پزشکی تولید ایران می تواند 
با تولیدات کشورهای دیگر رقابت کند و به راحتی 
گوی سبقت را از تولیدات چینی برباید: »تولیدات 
و  اروپایی  جهانی  استانداردهای  اندازه  در  ایرانی 
آمریکایی است بنابراین از نظر صادرات خیلی خوب 
می توانیم کار کنیم. کارخانه هایی که ما ساخته ایم 
می توانند هم مصرف داخلی را پوشش دهند و هم به 

بازار صادرات چشم داشته باشند.«
به گفته اسکویی در حال حاضر 5 پروژه جدید در 
و  پزشکی  نخ های  پزشکی،  لوله های  تولید  زمینه 
تجهیزات دیگر در نقاط مختلف کشور به دست این 

شرکت در حال ساخت است. 
او معتقد است با توجه به این که دولت روحانی 
می خواهد بازار داخلی را به تولیدکنندگان بسپارد 
و حتی راه را برای صادرات باز کند: »فکر می کنیم 
بیشتری  کارخانه های  بتوانیم  دولت  حمایت  با 
را راه اندازی کنیم. اگر دولت کسانی را که قصد 
ساخت کارخانه تولیدتجهیزات پزشکی دارند و وام 
می خواند و از نظر مالی دست شان زیاد باز نیست، به 
سمت ما بفرستند، ما هم می توانیم با حمایت آن ها 
به تولید بیشتر تجهیزات پزشکی و گرفتن سهم 
تولیدات  توسط  محصوالت  این  بازار  از  بیشتری 

داخلی کمک کنیم.«
مانند  را  ایران هلث  امسال  نمایشگاه  اسکویی 
سال های پیشین پر رفت وآمد توصیف کرد و  افزود: 
»ما فکر می کنیم باید در بازار سرمایه گذاری ایران 
آرامش ایجاد شود تا سرمایه گذاران با اطمینان خاطر 
سرمایه خود را وارد بازار کنند و بدانند می توانند 
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پشتوانه تولید و سرمایه خودشان باشند. این آرامش 
و اطمینان اصلی ترین دغدغه مشتریان ما مخصوصا 
آن ها که سرمایه های کالنی در دست دارند، است. 
آن ها می خواهند دولت آرامش را در سرمایه گذاری 
ایجاد و تنش ها را کم کند. به ویژه که بازار هم آماده 
مصرف است. ما هم این توانایی را داریم که همگام با 
آن ها پیش برویم و استانداردها و فناوری های نو را به 

ایران بیاوریم.«

تولید ساکشن های پزشکی دیجیتال 
پیشینه  15سال  که  پویش  طراح تجهیز  شرکت 
درکار تجهیزات پزشکي دارد به جمع تولیدکنندگان 
ساکشن های پزشکی پیوسته است و این دستگاه ها را 

در دو مدل آنالوگ و دیجیتال تولید می کند.
به گفته محمدرضا اشتیاق، مدیرعامل شرکت طراح 
تجهیز پویش، مدل دیجیتال ساکشن های پزشکی 
ایران  در  که  نخستین بار  است  برای  شرکت  این 
تولید می شود: »ما سعی کرده ایم در ساکشن های 
تولیدی خود بهترین کیفیت و خدمات را با توجه به 
نیاز مشتری ارایه کنیم. هم چنین سعی کرده ایم از 
جدیدترین فناوری روز دنیا در تولید آن ها بهره ببریم. 
عالوه بر این که همواره در تالشیم محصوالت مان را در 

تنوع بیشتری به مشتری ها عرضه کنیم.«
اشتیاق مهم ترین ویژگی محصوالت تجهیز پویش 
را قدرت موتور این محصوالت عنوان کرد: »قدرت 
موتور این ساکشن ها برای هر نوع عملی قابل تنظیم و 
استفاده است. هم چنین در بحث فیلتراسیون با توجه 
به این که ساکشن می تواند باعث انتقال آلودگی در 
محیط بیمارستان شود، سعی کرده ایم کامل ترین 
مراحل فیلتراسیون را برای دستگاه هایمان در نظر 
داشته  فیلتراسیون  مرحله  در چندین  و   بگیریم 
باشیم.« ساکشن های این شرکت برای محافظت از 
موتور دستگاه به امکان قطع کن مکانیکی و قطع کن 

الکترونیکی مجهز هستند تا به این وسیله موتور 
دستگاه که اصلی ترین بخش آن نیز هست دچار 

آسیب نشود. 

اتاق  امکانات  داراي  آمبوالنس های  تولید 
عمل

شرکت تولیدی صنعتی مه شکن سازه )مدیکام( 40 
سال پیش کار خود را در زمینه تجهیزات تخصصی 
اورژانس، آمبوالنس و بیمارستان صحرایی آغاز کرده 
 است و به طور تخصصی 22 سال است که بخش تولید 

محصوالت و خدمات اورژانس فعالیت می کند.
 95 درصد محصوالت این شرکت تولیدی است و 
به گفته مهبد افراشته، مدیرعامل شرکت تولیدی 
کاالی  درصد   5 )مدیکام(  مه شکن سازه  صنعتی 
وارداتی این شرکت از کشورهای آلمان، اسپانیا و 
فرانسه و برای حمایت از تولید داخل است و معموال 
استفاده  تولیدی  محصوالت  تکمیل شدن  برای 
می شود. برانکاردهای پاوراسیستنت مدیکام که سال 
گذشته تولید شده  است، امسال با طراحی جدید 
عرضه می شود از جمله برانکاردی که ویژه بخش 
ام آرآی است. افراشته راحتی و کمک به کاربر در 
جابه جایی و حمل ونقل بیمار از برانکارد به برانکارد 
کاهش  و  آمبوالنس  داخل  به  برانکارد  از  یا  دیگر 
فشار مضاعف از روی کمر و اندام کاربر را از جمله 

ویژگی های این محصوالت عنوان می کند.
او هم چنین از ورود آمبوالنس های جدید جعبه ای 
شکل به بازار در سال 1397 خبر می دهد و می گوید: 
جدید  مدل  جعبه ای)باکسی(  »آمبوالنس های 
به  که  مه شکن سازه  است  تولیدی  آمبوالنس های 
نمایشگاه ایران هلث امسال نرسید اما سال دیگر از 

آن رونمایی خواهد شد.«
از  بعد  باکسی  آمبوالنس های  افراشته  گفته  به 
انقالب اسالمی برای نخستین بار به ناوگان اورژانس 

مکعب  آمبوالنس ها  این  می شود.  افزوده  کشور 
ون شکل  آمبوالنس های  برخالف  و  هستند  شکل 
نخستین  آمبوالنس ها  این  دارند.  بیشتری  فضای 
آمبوالنس های کالس سی)C( هستند و می توان 
از آن ها با عنوان آمبوالنس اتاق عمل نام برد. این 
آمبوالنس ها دارای شرایط و امکاناتی هستند که 
می تواند عمل های سرپایی و عمل های مانند عمل 

کت دان را در آن انجام داد. 
افراشته نمایشگاه ایران هلث بیستم را متاثر از شرایط 
نمایشگاهی  کشور  بر  حاکم  انتخاباتی  و  سیاسی 
خوب اما کم رمق توصیف کرد: »البته در نمایشگاه 
مساله اصلی فروش نیست بلکه حضور و رونمایی 
در  دارد.  اهمیت  که  است  محصوالت جدیدتر  از 
این نمایشگاه ها برگ برنده در اختیار شرکت هایی 
است که فناوری و نوآوری جدید در عرصه تولید 
واحدهای  برای  داخلی  و  خارجی  محصوالت  یا 
بهداشتی یا سازمان ها و شرکت های تابعه وزارت 

بهداشت ارایه می دهند.«

تغییر ماهیت از واردکننده به تولیدکننده 
مدیاکاوش تولیدکننده دستگاه پمپ سرم و سرنگ 
و نبوالیزر التراسونیک است. این شرکت توانسته با 
فناوری  به  معکوس محصوالت خارجی  مهندسی 
تولید این کاالها دست یابد و اکنون محصوالتی را 
تولید می کند که تا چندی پیش خود واردکننده آن ها 

بوده  است.
مینا بخشایش، کارشناس فروش مدیا کاوش گفت: 
تولید  ایرانی  استانداردهای  با  را  محصوالت  »این 
می کنیم و با توجه به این که صفر تا صد تولید این 
مناسبی  بسیار  قیمت  با  است  داخلی  محصوالت 

عرضه می شود.«
اندازه  در  را  کاوش  مدیا  محصوالت  کیفیت  او 
دستگاه های خارجی و قابل رقابت با آن ها دانست و 
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افزود: »مراکزی که هم از دستگاه خارجی و هم از 
تولیدات داخلی ما استفاده می کنند با مقایسه کارایی 
آن ها معتقدند هیچ تفاوتی ندیده اند. عالوه بر این که 
قیمت  تولیدات ما بسیار پایین تر است و خدماتش 70 

درصد بهتر از نمونه های خارجی است.«

بزرگ تر  هوایار  پزشکی  محصوالت  سبد 
می شود

مانند  از سال 76  در بخش هایی  شرکت هوایار 
صنعت، گاز و پتروشیمی شروع به کار کرده  است 
و از 10 سال پیش هم به سمت فعالیت در حوزه 
ماهیتا  که  شرکت  این  کرد.  پیدا  سوق  پزشکی 
یک شرکت کمپرسورسازی است از سال 1386 
سانترال  اکسیژن ساز  مانند  محصوالتی  ارایه  به 
بیمارستانی، هوای مدیکال مرکزی و گازهای طبی 

پرداخته  است.
به گفته ساره نوروزی، کارشناس تجهیزات پزشکی 
هوایار، با توجه به این که این شرکت نمایندگی 
برندهای مختلف دنیا از جمله اکسی مت دانمارک، 
هایپرتک  ایتالیا،   )FRIUL AIR(  فریل ایر 
و  ایتالیا  دلتاپی  ترکیه،   )Hipertech(
نخست  سال  همان  از  دارد  را  اطلس کوپکو 
توانست با توجه به توانایی هایش تولید را شروع 
و  تولیدکننده  هم  هوایار  ترتیب  این  به  کند. 
نخستین  ما  واقع  »در  است:  واردکننده  هم 
تولیدکننده هوای مدیکال بیمارستانی در داخل 
کشور به شمار می رویم. پیش از آن به این مقوله 
به شکل تخصصی نگاه نمی شد و بیشتر به شکل 
صنعتی رایج بود. اما هوایار با استفاده از فناوری 
در  را  پزشکی  هوای  تولید  توانست  داشت  که 
ایران پایه گذاری کند. اکنون هم محصوالت ما 
پزشکی  تجهیزات  اداره کل  مکانیزه  سامانه  در 
شرکت  این  هم چنین  شده  است.  ثبت  )ایمد( 

در حال حاضر نمایندگی مخازن مایع اکسیژن 
کربنسای ترکیه را دارا است.«  

اهمیت  دلیل  به  هوایار  شرکت  نوروزی  گفته  به 
خدمات  تیم  یک  پزشکی  مسایل  حساسیت  و 
پس ازفروش جداگانه در دپارتمان تجیهزات پزشکی 
به  و 24ساعته  شبانه روزی  تا  است  کرده   مستقر 

مشتریان خدمات دهی کنند.
او هم چنین گفت: »شبکه اکسیژن ساز هوایار تحت 
لیسانس اکسی مت دانمارک در حال تولید است. 
عالوه بر این که در حال حاضر تابلوهایی برای این 
اکسیژن سازها تولید می شود که خیلی تخصصی تر و  
بهتر از دستگاه های خارجی موجود در بازار ایران است 
و به کاربر اجازه می دهد که به جزییات و اطالعات 
بیشتری دسترسی و کنترل بیشتری روی شبکه 

داشته باشد.
هوایار در 4 سال گذشته موفق شده است که سبد 
محصوالت خود را افزایش دهد و به عنوان نمایندگی 
انحصاری دلتا پی ایتالیا در زمینه گازهای فعالیت 
کند که در این راستا تولید کنسول، ستون سقفی، 
فلومتر، ساکشن دیواری، وکیوم مرکزی و مانند 
شرکت  این  بگذارد.  خود  برنامه  در  را  این ها 
هم چنین قصد دارد باز هم محصوالت جدید به 

تولیدات خود بیفزاید.

محصوالت  مزیت های  از  کیفیت  و  تنوع 
پیشگامان راه طب است

شرکت پیشگامان راه طب با بیش از 15سال سابقه 
بیمارستانی  استیل  و  هتلینگ  تجهیزات  تولید 
اکنون به تولید بیش از 50 نوع محصول بیمارستانی 
در سه جنس تمام استیل، فلزی رنگی و ای بی اس 
وسایلی،  محمدعلی  گفته  به  می پردازد.   )ABS(
مدیرعامل شرکت پیشگامان راه طب انواع ترالی های 
بیمارستانی و تجهیزات استیل اتاق عمل و تجهیزات 

  )CSSD(و سی اس اس دی )CSR( بخش سی اس آر
ازجمله تولیدات این شرکت است: »بزرگترین برتری 
محصوالت تولیدی این شرکت کیفیت باال، ضمانت و 
خدمات پس ازفروش و پشتیبانی این شرکت است.«

شرکت پیشگامان راه طب چندی است که صادرات 
شروع  را  همسایه  کشورهای  به  خود  محصوالت 
کرده  است و در نظر دارد در سال پیش رو اقدامات 
چشمگیری در این زمینه انجام دهد: »امیدواریم 
عالوه بر باال بردن سهم خود از بازار داخل کشور، در 
زمینه صادرات نیز به موفقیت های خوبی به دست 

آوریم.«

نتیجه برگزاری بی کیفت نمایشگاه؛ تحمیل 
هزینه به شرکت ها

هپاسکو با 36 سال سابقه ساخت اتوکالوهای مکعب 
مستطیل، نخستین شرکت ایرانی است که  بر اساس 
تولید  به  سوئد   )GETINGE( جتینگ  فناوری 
اتوکالو پرداخته است و توانسته با ارایه گارانتی خوب  
سهمی جدی از بازار کشور را به دست آورد. این شرکت 
محصوالت خود را در سه دسته اتوکالو بخار، اتوکالو 

امحا زباله و اتوکالو اتیلن اکساید عرضه می کند. 
پرویز باقرزاده، مدیرعامل شرکت هپاسکو کیفیت 
خوب و قیمت مناسب را از ویژگی های محصوالت این 
شرکت عنوان کرد. به گفته او دستگاه های هپاسکو 
بین 15 تا 16 سال کار می کنند و قیمت آن ها معادل 

یک دهم قیمت دستگاه های خارجی است.  
او یکی از شاخصه های موفقیت هپاسکو را این می داند 
که شرکتی مانند فارمد که تاکنون از اتوکالوهای 
خارجی استفاده می کرده  است، سال گذشته یکی از 
محصوالت هپاسکو را خریداری کرده و امسال نیز با 
توجه به رضایتی که از عملکرد محصول داشته  است 
دوباره اتوکالوی دیگر از هپاسکو را به مجموعه خود 

برای ضدعفونی کردن ست های دیالیز افزوده است.
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به گفته باقرزاده محصوالت هپاسکو از سوی سه گروه 
یعنی موسسه استاندارد، اداره کل تجهیزات پزشکی و 
ممیزهای خارجی کنترل می شود: »رعایت استانداردها 
برآورده کردن کمترین ها است و ما سعی می کنیم 

کیفیت محصوالت مان را هر روز افزایش بدهیم.« 
را  ایران هلث  بیستم  نمایشگاه  مدیرعامل هپاسکو 
بسیار خلوت، بدون تحرک و برنامه ریزی و با خدمات 
ضعیف توصیف کرد و  افزود: »نمایشگاه های واحد 
بین المللی صادرات ایران بسیار ضعیف است و این 
یکی از عواملی است که باعث شده در کشوری که 
موفقیت  باشد،  داشته  صادرات  توسعه  می خواهد 
جدی رخ ندهد. کشوری که قصد دارد صادرات را 
توسعه دهد باید به واحدهای نمایشگاهی توجه ویژه 
داشته باشد. این نمایشگاه ها باید عالوه بر ارزان بودن، 
بتوانند مشتری  تا  ارایه کنند  خدمات درجه یک 
خارجی را جلب کنند. این که فقط یک  نمایشگاهی 
برگزار کنند و بروند تنها نتیجه اش تحمیل هزینه های 

بیشتر به ما است«
او هم چنین به شیوه برخورد با انتقادات معترض بود و 
گفت: »تا انتقادی می شنوند رها می کنند و می روند تا 
به زعم خودشان ما را تنبیه کنند. تا انتقادات شنیده 
نشود و ترتیب اثر داده نشود اتفاق مثبتی هم رخ 
نمی دهد. نمایشگاه رستوران نیست که اگر کیفیت 
نداشت دیگر واردش نشویم. ایران هلث یک نمایشگاه 
است که تنها همین جا برگزار می شود و امکان ندارد که 

شرکت نکنیم. بنابراین باید به انتقادات توجه شود.«

 تولید کیسه  های یک بار مصرف ساکشن
شرکت مدیاطب تجهیز در سال 1389 تاسیس شد و 
فعالیت مجدد خود را با دریافت نمایندگی انحصاری 
و رسمی فروش محصوالت تولیدی شرکت آواطب 
سپاهان از اردیبهشت ماه سال 1395 در حوزه تولید 
و توزیع محصوالت و تجهیزات پزشکی با برند مداوا 

)MEDAVA( آغاز کرد و با رونمایی محصوالتی 
 )V55( 55هم چون ساکشن های جراحی مدل وی
و ام افMF60( 60( در نمایشگاه بین المللی ایران 

هلث 95 حضور خود را رسماً اعالم کرد.
این شرکت در  تجهیزات مصرفی و ملزومات مورد 
قلب  نمایشگر  لیدهای  و  کابل  انواع  پزشکی  نیاز 
الکترو  و   )EKG( الکتروکاردیوگراف   ،)ECG(
انسفالوگراف )EEG( را تولید می کند. بهرام شریفی 
گفت:  مدیاطب تجهیز  هیأت مدیره شرکت  رییس 
عفونت  کنترل  مصرف  یک بار  کیسه های  »عرضه 
با دارابودن مجوز  تولید داخل در سطح گسترده 
رسمی از اداره کل تجهیزات پزشکی، اولین گام و 
از مهم ترین رویدادهای اخیر این شرکت در حوزه 
سالمت و کنترل عفونت های بیمارستانی است که 
قابلیت سفارشی سازی بر مبنای حجم، اندازه و رنگ 
را داراست و در آینده نزدیک مدل های متنوع این 

محصول روانه بازار خواهد شد.«
با تاکید بر این که جا دارد که سیاست دولت حمایت 
از محصوالت با کیفیت داخلی باشد و اگر بتواند 
در رقابت با محصوالت مشابه وارداتی حرفی برای 
گفتن داشته باشد و تدابیر الزم را برای جلوگیری 
از واردات بی رویه صورت دهد، گفت: »این بدان 
معنا نیست که با حذف واردات کاالی با کیفیت 
خارجی به ویژه محصوالت با فناوری باال، فرصت 
یکهتازی برای کسب منافع بیشتر به تولیدکننده 
باید  نیز  داخلی  تولیدکننده  و  داده شود  داخلی 
با مراقبت در حفظ و توسعه کیفیت کاال و بروز 
نگهداری فناوری محصول تولیدی سعی در اثبات 
رضایت  کسب  بتواند ضمن  و  باشد  داشته  خود 
بازارهای  در  حضور  اندیشه  با  داخلی،  مشتری 

جهانی، آن را بیش از پیش تحقق بخشد.«
رییس هیأت مدیره شرکت مدیاطب تجهیز حضور 
را  ایران هلث  بین المللی  نمایشگاه  بیستمین  در 

علی رغم کاستی های متعدد در برپایی آن،مثبت 
ارزیابی کرد و گفت: »برای جهانی شدن، قطعاً باید 
قبل از آن جهانی فکر کرد. اندیشیدن در معیار 
جهانی تر شدن ایران هلث الزاماً در حضور بیشتر 
شرکت های فروشنده خارجی نیست بلکه حضور 
بیشتر مصرف کننده های جهانی است. ما می توانیم 
با تطبیق استانداردهای محصوالت تولیدی خود با 
استاندارهای جهانی راه را برای ورود به بازارهای 
آنان باز کنیم و بتوانیم مشتری های خود را برای 
خود  بازار  به  نیازشان  مورد  محصوالت  انتخاب 
دعوت کنیم. آن وقت است که این نمایشگاه هم 
می تواند خاستگاه فروشندگان خارجی باشد یعنی 
نمایشگاه ما را فرصتی برای فروش محصوالت خود 

به مشتریان جهانی بدانند.«
به گفته او شرکت آواطب سپاهان تنها تولیدکننده 
کیسه های یک بار مصرف ساکشن در داخل کشور 
است که در نتیجه حدود سه سال فعالیت علمی 
همراه با کسب تجربه و استفاده از دانش متخصصان 
دست  محصول  تولید  فناوری  دانش  به  توانست 
یابد: »کیسه های تولیدی مدآوا با قرارگیری درون 
باتل های )جارها( ساکشن که از دیگر محصوالت 
تولیدی شرکت آواطب سپاهان است، که کاربری 
بسیار ساده در تعویض آن به هنگام استفاده از دستگاه 
ساکشن دارد و به نیروهای خدماتی برای شست وشو، 
لوازم  و  تجهیزات  و  ضدعفونی کننده  محلول های 
مصرفی هم چون شناور درب جار و هم چنین کاهش 
هزینه تعمیرات و نگهداری ساکشن به لحاظ عیوبی 
هم چون سرریز مایعات و نفوذ مایع درون دستگاه 
نیاز ندارد.«. از ویژگی های کیسه تولیدی استفاده 
از پودرهای جاذب مایع درون کیسه است که مایع 
واردشده درون کیسه را به ژل جامد و غیرقابل نفوذ به 
خارج از کیسه تبدیل می کند و می توان به راحتی و با 

حمل ایمن، برای امحاء آن اقدام کرد.«                                  
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در دستاورد این شماره گزارش هایی درباره »سی وسومین کنگره رادیولوژی ایران«
 و »چهل ویکمین کنگره ساالنه جراحان کشور« می خوانید.

دستاورد



دستاورد
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به گفته امیررضا رادمرد، دبیر علمی سی وسومین 
سه  امسال،  کنگره  در  ایران،  رادیولوژی  کنگره 
موضوع اصلی تصویربرداری اعصاب و تصویربرداری 
مداخله ای اعصاب )نورورادیولوژی و نورواینترویشن( ، 
)تصویربرداری  اسکلتی  عضالنی  تصویربرداری 
ماسکول اسکالتال( و تصویربرداری زنان مورد توجه 

همراه  هم  پرتونگارها  کنگره  پانزدهمین  بودند.« 
باکنگره رادیولوژی برگزار شد.« 

به گفته دبیر علمی سی  وسومین کنگره رادیولوژی ایران 
در مجموع دو کنگره حدود 325 مقاله ارسال شده بود 
که نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری، تقریبا 
حدود 52 درصد افزایش داشته است. چون کنگره 

سختگیری خاصی داشت که فقط مقاالت پژوهشی 
را برای ارایه سخنرانی بپذیرد فقط40 مقاله در بخش 
رادیولوژیست ها برای سخنرانی انتخاب شدند و بیش 
از 100 مقاله هم به صورت پوستر ارایه شدند: »با همه 
محدودیت هایی که اخیرا برای سفر به ایران پیش آمده 
بود توانستیم حدود 25 مهمان از کشورهای متعددی 
از جمله کانادا، آمریکا، آلمان، فرانسه، اسپانیا، بلژیک و 
اتریش داشته باشیم. مذاکرات بی شماری انجام دادیم 
تا توانستیم این تعداد را به کنگره دعوت کنیم و ارتباط 
علمی ما با دنیا حفظ شود و بتوانیم به به روز شدن 
دانش رادیولوژی در کشور کمک کنیم«. به گفته 
رادمرد در هر دو قسمت رادیولوژی و پرتونگاری تقریبا 
حدود 3000 مهمان و متخصص شرکت کردند که 
248 سخنرانی انجام دادند. بیشتر سخنرانی ها جنبه  
آموزشی داشتند که تعداد زیادی از این سخنرانی ها 
از طرف مهمان های خارجی انجام شد: »برای نمونه 
در قسمت تصویربرداری زنان یکی از مباحث خیلی 
مهم سرطان پستان بود که اهمیت زیادی دارد. آمار 
نشان می دهد میانگین سن ابتال به سرطان پستان در 
کشورمان تا حدود 49 سال پایین آمده که 10 سال از 
میانگین جهانی ابتال به این بیماری کم تر است و این 
موضوع پزشکان را بسیار نگران کرده است. البته امروزه 
سرطان پستان در مراحل ابتدایی تری تشخیص داده 
می شود. تشخیص زودتر به این معنی ست که توده  
سرطانی در اندازه های خیلی کوچک و مراحل آغازین 
رشد از سوی رادیولوژیست تشخیص داده می شود 
بنابراین کار رادیولوژیست ها سخت تر می شود. در 
مراحل پیشرفته که تومور پخش شده و همه جا را 
گرفته، شاید تشخیص کار سختی نباشد، این جاست 
که رادیولوژیست ها باید دانش  روز را بدانند و روش های 

جدید تصویربرداری پستان را فرا بگیرند.« 
ام آرآی  مانند  رادمرد روش هایی  امیررضا  به گفته 
مانند  جدیدی  روش های  یا  پستان،   )MRI(
لستوگرافی و توموسینتزیس فناوری های جدیدی 
این  و  شده اند  جهانی  بازار  وارد  تازه  که  هستند 
کنگره تالش کرده بحث های خوبی داشته باشد که 
رادیولوژیست های ایرانی را بیشتر با این روش ها آشنا 
کند: »در تصویربرداری ماسکوالسکلتال هم روش های 
با  که  شد  مطرح  عضله  عصب   سونوگرافی  جدید 
دستگاه های پیشرفته تر سونوگرافی انجام می شوند 
و میزان باالی ام آرآی )MRI( در کشور را تا اندازه 
زیادی کاهش می دهد«. او خاطر نشان کرد ام آرآی 
دستگاه گرانی ست و فشار زیادی را به بیمه ها و ساختار 

سی وسومین کنگره رادیولوژی ایران

زنان هر یک تا دو سال یک بار 
ماموگرافی کنند
سی وسومین کنگره رادیولوژی ایران، از تاریخ 19 الی 22 اردیبهشت با همکاری در محل همایش های 
برج میالد تهران برگزار شد. در این همایش پزشکان و متخصصان رادیولوژی ایران، در سخنرانی ها و 
کارگاه های آموزشی و پژوهشی به بررسی و آشنایی با آخرین فناوری های رادیولوژی و تصویربرداری 
یکی  در  پستان  بیماری های  از  تصویربرداری  کمیته  رییس  گیتی  معصومه  پرداختند.  پزشکی 
از کارگاه های حاشیه  این همایش گفت: »زنان 40 تا 70 سال باید برای تشخیص به موقع سرطان و 
تغییرات ایجادشده در بافت پستان هر یک تا دو سال یک بار ماموگرافی کنند.«  در حاشیه این 
کنگره رضا ملک زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از راه اندازی کمیته اخالق پژوهش 
در دانشگاه های علوم پزشکی کشور خبر داد و تاکید کرد بر اساس این مساله هر طرح پژوهشی الزم 
است یک کد اخالقی داشته باشند: »خوشبختانه ما در حوزه سالمت به دستاوردهایی دست یافته ایم 
که از برنامه ریزی های مان هم جلوتر است اما این موضوع نباید موجب توقف شود. رشته رادیولوژی 
در میان دیگر رشته های پزشکی بیشترین تولید مقاالت علمی را دارد و این در حالی است که این 
رشته فقط با تکیه بر بودجه دولتی توانسته این تولیدات علمی را داشته باشد و اگر بتواند بودجه 
بخش خصوصی را نیز به کار گیرد موفقیت های بیشتری به دست می آورد.« به گفته معاون تحقیقات و 
فناوری وزارت بهداشت در وزارت بهداشت، زیرساخت های الزم برای پیشبرد تحقیقات علمی کشور 
در نظر گرفته شده و اگر طرح تحقیقاتی خوب باشد بودجه نیز به آن اختصاص می گیرد: »در سال های 

آینده جهش های زیادی در راستای توجه به تحقیقات و فناوری انجام خواهد گرفت.« 

کنگره
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سالمت جامعه وارد می کند: »درخواست های بی مورد 
برای استفاده از ام آرآی می شود، به گونه ای که بیمار را با 
کوچک ترین درد، برای ام آرآی به مراکز تصویربرداری 
ارجاع می دهند: »اکنون ثابت شده می توان بخشی از 
این کارها را با سونوگرافی های پیشرفته ای که به بازار 
وارد شده انجام داد. از موضوعات دیگر مطرح شده در 
سی  وسومین کنگره رادیولوژی ایران، ام آرآی جنین 
بود که روشی بسیار پیشرفته و کارآمد است. با این 
روش می توان بسیاری از اختالالت و ناهنجاری های 

جنین را دقیق تر از سونوگرافی دید.«

نقطه قوت دستگاه های سامسونگ در حوزه 
زنان

بازار  در  پیش  سال   10 از  سامسونگ  محصوالت 
اولتراسوند با نام خود سامسونگ عرضه می شدند اما 
از پنج سال پیش که سامسونگ در شرکت مدیسون 
و  سامسونگ  شرکت های  و  کرد  سرمایه گذاری 
مدیسون با هم تلفیق شدند، این محصوالت به نام 
سامسونگ مدیسون ارایه می شدند اما اکنون دوباره 
ایجادی  به گفته  می شوند.  عرضه  سامسونگ  به نام 
مدیر محصوالت پزشکی سامسونگ حوزه  فعالیت 
دستگاه های  اولتراسوند  بخش  در  سامسونگ 
دستگاه های  حوزه  در  به عالوه  سونوگرافی ست، 
این  قوت  »نقطه  می کند:  فعالیت  هم  اپوکاردیو 
دستگاه ها بیشتر در حوزه زنان و زایمان و بیماری های 
مربوط به بانوان است. حتی تقسیم بندی دستگاه های 
از  تعدادی  که  است،  اساس  این  بر  سامسونگ 
در  مشخصا  سامسونگ  سونونگرافی  دستگاه های 
حوزه زنان و زایمان کار می کنند و تعدادی دیگر از 
این دستگاه ها در حوزه عمومی فعالند که سونوگرافی 
ابدامینال و تیروئید و هر قسمت از بدن که احتیاج به 
سونوگرافی داشته باشد را انجام می دهند.« ایجادی 
گفت: »در عین حال سامسونگ دستگاهی دارد که 
او  دارد«.  زنان  بخش  برای  ویژه ای  بسیار  امکانات 
تقسیم بندی  طور  این  را  سامسونگ  دستگاه های 
کرد: »در دستگاه هایی که هم اکنون در بازار ایران 
موجودند یک گروه به نام WS وجود دارد که در 
حال حاضر WS80 در بازار ایران موجود است، که 
در حوزه زنان و زایمان فیچرهای بسیار قوی ای روی 
خودش دارد. گروه دیگر هم گروه آراس )RS( است 
که بیشتر دسته های عمومی سونوگرافی هستند، در 
بازار ایران RS80 موجود است، که دستگاه پرمیوم با 
تمام فیچرهای به روز و قابل رقابت با برندهای معتبر 

دنیا مثل جی ای)GE(، زیمنس، فیلیپس و برندهای 
دیگر در حوزه ی سونوگرافی ست. گروه دیگری به نام 
گروه اچ اس )HS( هم در سامسونگ تولید می شود 
که هر دو قابلیت را با هم دارند که در این نمایشگاه ما 
دستگاه های HS70 و HS60 و HS50 را به نمایش 
گذاشته ایم«. او افزود: »بعد از مشخص شدن تخصص 
مراجعه کننده، نوع دستگاه مورد نیاز را به او معرفی 
می کنیم، مثال برای دکتری که تخصص سینه دارد، 
دستگاه هایی با فیچرهای تخصصی سینه را معرفی 
می کنیم، یا به پزشکی که تخصص بارداری دارد، 
بیشتر دستگاه های مربوط به این حوزه را معرفی 

می کنیم«. 
نیز درباره  فرناز فرضی مسؤول فروش سامسونگ 
دستگاه RS80 گفت: »دستگاه RS80 سامسونگ 
دستگاهی ست که در حوزه جنرال بسیار قوی ست. 
یکی از مواردی که این دستگاه را از دیگر دستگاه های 
سونوگرافی متمایز می کند گزینه شیرویو این دستگاه 
است که کار فیبرواسکن کبدی را انجام می دهد، 
گزینه دیگری که فقط روی این دستگاه نصب شده اس 
فیوژن است، اس فیوژن بیشتر برای مراکز رادیولوژی 
پیشرفته کاربرد دارد. این سیستم تصویر سونوگرافی 
را به صورت هم زمان با تصویر سی تی و ام ارآی کنار هم 
قرار می دهد و هم زمان این دو بخش را مورد ارزیابی 

قرار می دهد. 

ارایه دستگاه های پیشرفته تصویربرداری 
پزشکی

فروش  انحصاری  نماینده  پایون پرتو،  شرکت 
ایران  در  ژاپن  هیتاچی  پس ازفروش  خدمات  و 
است. به گفته رضا کرج آبادی مدیرفروش شرکت 
مهندسي پزشکي پایون پرتو با کادر ورزیده فروش 
و فني که بیش از 20 سال در زمینه واردات  ، فروش، 
انواع  تامین قطعات یدکي و خدمات پس ازفروش 
دارند  سابقه  پزشکي  تصویربرداري  دستگاه هاي 
باالترین سطح  در  را  و پس ازفروش  فني  خدمات 
»نمایشگاه  می کند:  ارایه  جهاني،  استانداردهاي 
توجه  مورد  گذشته  سال های  مانند  نیز  امسال 
صاحب نظران و متخصصان قرار گرفت و این عزیزان 
از  پزشکی  تجهیزات  روز  فناوری های  با  توانستند 
نزدیک آشنا شوند و قابلیت های آن را مورد تجربه 
شخصی قرار دهند.« او درباره محصوالت شرکت 
هیتاچی در ایران گفت: »شرکت هیتاچی در کنار 
گستره وسیعی از دستگاه های پیشرفته سونوگرافی 

کنگره
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شرکت است. تمام قطعات دستگاه، مانند ستون، 
بوکی استند، میزبوکی و ژنراتور ساخت خود شرکت 
دتکتور  و  کلیماتور  تیوب  تنها  و  است  شیماپرتو 
وارداتی است.« مائده کالنتری، کارشناس فروش 
ثابت  دتکتور  عدد   2« گفت:  شیماپرتو  شرکت 
روی   )Viev works( ورکس  ویو  اینچ  17در17 
ا ست.  جنوبی  کره  ساخت  که  نصب شده  دستگاه 
مکانیک دستگاه فرق عمده ای با مکانیک دستگاه 
دستگاه های  به  نسبت  و  ندارد  ژاپن  شیمادزو 
 دیگر تولید ایران دستگاهی قوی به شمار می رود، 
چرا که تمام قطعات ساخت خود شرکت شیماپرتو 
است و شرکت می تواند خدمات خوبی به مشتریان 

ارایه دهد«. 
کالنتری مدعی شد دیگر دستگاه های تولید داخل 
معموال برچسب گذاری شده اند و تولید واقعی داخلی 
بیمارستان  داخل  معموال  دستگاه ها  این  نیستند، 
حساب  به  واقعی  تولید  بنابراین  می شوند  سرهم 
نمی آیند. کارشناس فروش شرکت شیماپرتو درباره 
مکانیک فنی دستگاه تصویربرداری شرکت شیماپرتو 
گفت: »ژنراتور این دستگاه 50 کیلووات قدرت و 630 
میلی آمپر جریان دارد، تیوپ دستگاه 300 کیلوهیت 
یونیت است، این دستگاه قابلیت تصویربرداری از تمام 
نقاط بدن در همه بیمارستان ها و درمانگاه ها و مراکز 
درمانی را دارد، فلت پنل های این دستگاه فیکس است 
 و پرتابل نیست و خطر این که از دست کاربر بیفتد 
و صدمه ببیند در این دستگاه وجود ندارد«. شرکت 
شیماپرتو عالوه بر دستگاه تصویربرداری دیجیتال، 
یک دستگاه رادیولوژی موبایل دیجیتال نیز در این 
کالنتری  گفته  به  که  بود  کرده  عرضه  نمایشگاه 
شیمادزو  موبایل  رادیولوژی  دستگاه  آن  مکانیک 
مدل میوکس MUX-15( 15( است که در کارخانه 
موبایل  رادیولوژی  دستگاه  به  تبدیل  شیماپرتو 
دستگاه  این  آنالوگ  نوع  از  است.  شده   دیجیتال 
بیش از 400 دستگاه در ایران نصب دارد و کاربری 
آن را بازوی تلسکوپی و قدرت خوب ژنراتور پرطرفدار 

است.« 

در  نشان گذار  وایرهای  و  کلیپ ها  ارایه 
درمان سرطان پستان

شرکت ویتکو/ ویرا ایده تجارت که برای نخستین بار 
است که درکنگره رادیولوژی شرکت کرد، نمایندگی 
داراست.  را  آلمان  سوماتکس  شرکت  انحصاری 
سوماتکس شرکتی بزرگ و با سابقه ای 35 ساله ا ست 
که هفت خط محصولی مختلف مانند محصوالت 
ماموگرافی، نوزادان، ابزار نمونه برداری مغز استخوان، 
درمان ناباروری و بخش های دیگر فعالیت می کند. 
»با  ویتکو گفت:  مدیرعامل شرکت  آیدین دشتی 
توجه به این که سوماتکس در زمینه ماما اینترونتشن 
است،  پستان  سرطان  درمان  تخصصی  خط  که 
پیشرو بازار بین المللی می باشد، تصمیم گرفتیم در 
سی  وسومین کنگره رادیولوژی ایران شرکت کنیم. ما 
در این نمایشگاه فقط خط ماما اینترونتشن را ارایه 
می دهیم که شامل کلیپ ها و وایرهای نشانه گذاری 
برای تشخیص و درمان سرطان پستان است.« شرکت 
ویتکو در بخش ماما اینترونتشن 3 محصول را معرفی 
نمونه برداری  نیمه خودکار  و  خودکار  »ابزار  کرد: 
بافت نرم پستان به نام سوماکور که محصول جدید 
شرکت سوماتکس به شمار می آید. محصول دیگری 
که شرکت ویتکو در این نمایشگاه ارایه داد وایرهای 
 نشانه گذاری سوماتکس است که هم به صورت کیو 
وایر)Q( هم به صورت دابل با ساختار هوک شکل، 
که برای نشانه گذاری بافت سرطانی پیش از جراحی 
استفاده می شود.« محصول دیگر شرکت ویتکو کلیپ 
 مارکینگ است، این  کلیپ هایی از جنس نایتینول 
هستند که روی بافت های سرطانی پستان نشانه گذاری 
می شوند و پس از گذراندن دوره شیمی درمانی، بیمار 
دوباره زیر دستگاه اولتراسوند نشانه ها چک می شود 
تا میزان پیشرفت یا توقف رشد مشخص شود و اگر 
تصمیم به جراحی گرفته شود، صرفا بافت سرطانی 
ایجاد شده تخلیه می شود و با این روش دیگر نیازی 
به ماسمکتومی و تخلیه کامل پستان نیست: »یکی 
از مشکالتی که ما در ایران داریم این است که بیماران 
خیلی دیر متوجه سرطان پستان می شوند، خانم های 

حاضران در نمایشگاه
تایماز، نوآوران درمان اطلس، مهرکام تجهیز، تهران فوکا، تکوین طب، تن آساطب نوین، پایون پرتو، 
آرایه زیستی پیشرفته، پایامد الکترونیک، اندیشگران هیرادطب، تکاپوطب، تپاک، شیماپرتو، نوآوران 
درمان اطلس، ویتکو، طب وتصویر پارسیان، دلشید، مگا مداوم، تراست خاورمیانه، سامسونگ از جمله 

شرکت هایی بودند که در نمایشگاه جانبی این کنگره حضور داشتند.

نسل  دستگاه های  منحصربه فرد،  فناوری های  با 
جدید سی تی اسکن خود در مدل های مختلف 16 
و 64 اسالیس مدل ساپریاSupria( ( و 64 و 128 
 اسالیس مخصوص تصویربرداری های قلبی کاردیاک

عرضه  بازار  به  را   )Scenaria( مدل   )Cardiac(
از  وسیعی  طیف  ارایه  با  هم چنین  است.  کرده 
دستگاه های ام آرآی با شدت میدان مختلف از 0.25 
ارایه  قابلیت های منحصربه فرد و  تا 3 تسال،  تسال 
فناوری های جدید توانسته است توجه فعاالن حوزه 
تصویربرداری را در زمینه های مختلف را به خود 

جلب کند.« 

دستگاه ماموگرافی؛ پرفروش ترین محصول 
تهران فوکا

فیلم  انحصاری فوجی  نماینده  تهران فوکا،  شرکت 
است که عالوه بر ارایه محصوالت این شرکت ژاپنی در 
زمینه تصویربرداری و صنعت چاپ، موفق شده است 
سهم قابل توجهی از بازار تجهیزات پزشکی دربخش 
تصویربرداری را نیز از آن خود کند. به گفته قاسم 
تهران فوکا،  پزشکی  تجهیزات  کارشناس  جبارزاده 
تجهیزات مربوط به انواع رادیولوژی از دستگاه های 
ساده آنالوگ تا پیشرفته ترین دستگاه های دیجیتال و 
هم چنین دستگاه های سی  آر)CR( که دارای فناوری  
سطح متوسط و مابین آنالوگ و دیجیتال هستند، به 
همراه دستگاه های جانبی آن ها مانند فیلم و چاپگر 
توسط این شرکت ارایه می شود. شرکت تهران فوکا 
در سی وسومین کنگره رادیولوژی دستگاه رادیولوژی 
دیجیتال پرتابل فوجی فیلم را با نام تجاری اف دی آر 
گو )FDR GO( رونمایی کرد. پیش از این نیز آخرین 
امولتی  مدل  دیجیتال  ماموگرافی  دستگاه  مدل 
اینوولیتی )Amulet Innovality( را ارایه کرده بود. 
هر دو این دستگاه ها کامال دیجیتال  هستند و به ادعای 
جبارزاده کیفیت خوبی دارند: »دستگاه ماموگرافی 
موفق ترین محصول شرکت تهران فوکاست. امسال نیز 
دستگاه رادیولوژی پرتابل را به همراه یک آشکارساز یا 
کاست دیجیتال جدید رونمایی کرد که این آشکارساز 
دیجیتال است و با دستگاه رادیولوژی پرتابل هم خوانی 

خوبی دارد.« 

دیجیتال  رادیولوژی  دستگاه های  نمایش 
تولید شیما پرتو

»دستگاه تصویربرداری دیجیتال شرکت شیماپرتو 
همین  ساخت   )Shima Red( شیمارد  مدل 
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باالتر از 30 سال هر سه ماه یک بار باید اولتراسوند و 
ماموگرافی کنند که معموال این کار انجام نمی شود، تا 
جایی که توده یا درد احساس کنند و معموال در این 
حالت لژیون سرطانی به اندازه ای پیشرفت کرده که 
مجبور می شوند کل پستان را تخلیه کنند. محصوالت 
سوماتکس برای ماماانترویشن احتمال تخلیه کامل 

پستان را به کاهش می دهد.

تولیدکننده مستقل دستگاه های ماموگرافی 
شرکت صنایع پایامد الکترونیک از سال 1371 به 
صورت تخصصی در زمینه دستگاه های تصویربرداری 
فعالیت می کند. محصوالت این شرکت گستره ای 
از دستگاه های تصویربرداری اشعه ایکس، از جمله 
و  دندان  تصویربرداری  دستگاه های  ماموگرافی، 
دستگاه های رادیوگرافی عمومی را شامل می شود. به 
گفته امیر عسگری راد مدیرعامل شرکت صنایع پایامد 
الکترونیک، این شرکت چه در دستگاه های آنالوگ و 
چه در دستگاه  های دیجیتال؛ تنها شرکت تولیدکننده 
مستقل دستگاه های ماموگرافی ا ست: »شرکت صنایع 
پایامد الکترونیک در سی وسومین کنگره رادیولوژی 
ایران، به صورت خاص دستگاه رادیوگرافی موبایل 
دیجیتال را عرضه کرده  است که با آخرین فناوری روز 

دنیا ارایه می شود«

ارایه تخت بایوبسی پرون 
و  دیجیتال  ماموگرافی  دستگاه  تکاپوطب،  شرکت 
توموسنتزیس، دستگاه  بایوبسی پرون برای سرطان 
پستان، دستگاه سی آرم )C-Arm( و دستگاه سنجش 
تراکم استخوان را در کنگره نمایش داد. سیامک رشیدی 
»جدیدترین  گفت:  شرکت  این  هیأت مدیره  عضو 
محصول شرکت تکاپوطب تخت بایوبسی پرون است 
که عمل توموبایوبسی را انجام می دهد، به عالوه دستگاه 
CMR Navis- برست پت از شرکت سی ام آر ناویسکن(
can( که مخصوص سرطان پستان در بانوان است را هم 

عرضه کرده ایم و یک نمونه دستگاه رادیوگرافی که 
از نمونه بایوبسی برست است و هم در بایوبسی و هم 
در جراحی و اتاق عمل مورد استفاده دارد.« شرکت 
تکاپوطب واردکننده برندهای آمریکایی  از شرکت های 
شرکت  نوی اسکن   )MRI( ام آرآی  هالوژیک 

فکسی ترون، دستگشرکت اکوترون است. 

کاهش دوز جذبی در ماموگرافی 
از  برخی  فیلیپس،  شرکت  نماینده  تایماز  شرکت 

محصوالت این شرکت را برای نمونه به سی وسومین 
»محصوالتی  بود:  آورده   ایران  رادیولوژی  کنگره 
هم چون دستگاه رادیولوژی پرتابل دیجیتال و یک 
عظیمی راد  سعید   .)C-Arm( سی آرم  دستگاه 
تایماز  شرکت  ایکس  اشعه  بخش  فروش  مدیر 
اشعه  دستگاه های  دیگر  زمینه های  »در  گفت: 
تشخیصی   )Workstation(ورک استیشن ایکس، 
ماموگرافی را برای نمایش تصاویر ماموگرافی دیجیتال 
فیلیپس ارایه داده ایم، که پزشکان به آن عالقه  زیادی 
نشان داده اند و با توجه به اهمیت زیادی که ماموگرافی 
چه در مرحله تشخیص و چه در مرحله درمان سرطان 
پستان دارد، دستگاه  ماموگرافی فیلیپس این امکان را 
در اختیار پزشک متخصص و بیمار قرار می دهد که با 
توجه به باالترین رزولوشن فضایی تصاویر ماموگرافی 
فیلیپس )ده جفت خط در میلیمتر( به صورت زودرس 
و در مراحل اولیه بتوانند تغییرات و بدخیمی ها را 

تشخیص دهند.« 
به گفته مدیر فروش بخش اشعه ایکس شرکت تایماز، 
دستگاه های ماموگرافی فیلیپس، دوز جذبی بافت 
گلندوالر بیمار را به ویژه برای غربالگری تا 50 درصد 
نسبت به دیگر ماموگرافی های دیجیتال می کاهد. 
غربالگری  یا  اسکرینینگ  برای  که  افرادی  معموال 
برای  فقط  و  سالم اند  می کنند  مراجعه  ماموگرافی 
کنترل اسکن می شوند، دریافت دوز برای این افراد 
خالی از خطر نیست و دوز تجمعی بیمار را افزایش 
می دهد، هم چنین با توجه به اصل آالرا )ALARA( و 
هم چنین حساسیت بسیار باالی بافت پستان در مقابل 
اشعه یونیزان، کاهش پنجاه درصدی دوز ماموگرافی 
بدون افت رزولوشن و کنتراست تصویر، بسیار ارزشمند 
و همینطور  غربالگری  برای  دلیل  به همین  است. 
تشخیص، بهتر است ماموگرافی با دستگاهی انجام 
شود که بیمار کم ترین میزان دوز ممکن را دریافت 
نماید. »فلیپس با توجه به آخرین فناوری های که 
دارد می تواند ماموگرافی را با 50 درصد دوز جذبی 
پایین تر)به طور متوسط( انجام دهدکه امیدواریم برای 
باالتربردن سطح سالمت جامعه  مفید واقع شود.« 
با این فناوری جدید، طول عمر دتکتور  هم چنین 
ماموگرافی فیلیپس به میزان قابل توجهی افزایش پیدا 
کرده و عمر مفید دتکتور با باالترین حجم کاری دستگاه 
تا ده سال تخمین زده می شود )بدون افت کیفیت و یا 
افزایش دوز( که این موضوع هم در هزینه های نگهداری 
دستگاه برای مرکز و هم چنین صرفه جویی ارزی در 

نگاه کالنتر بسیار موثر خواهد بود .
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هم افزایی با شرکت های دانش بنیان
که  است  سال   25 خاورمیانه  تراست  هولدینگ 
هم به عنوان تولیدکننده و هم واردکننده در رشته 
واردکننده  معموال  و  می کند  فعالیت  رادیولوژی 
کاالهای زیربنایی و زیرساختی، مانند انواع قطعات 
دستگاه های رادیولوژی، قطعات دستگاه های ام آرآی 
مجید  است.  دستگاه های سی تی اسکن  و   )MRI(
خاورمیانه  تراست  هولدینگ  مدیرعامل  چگینی 
درباره فعالیت این شرکت گفت: »با تولیدکنندگان 
کشور قرارداد داریم و این قطعات را در اختیار آن ها 
می گذاریم، با روشی که داریم سعی کرده ایم مشکالت 
قطعات یدکی و گرانی خرید قطعات یدکی را حل 
کنیم. هولدینگ تراست خاورمیانه، با توجه به این که 
ا ست که  تنها شرکتی  بین المللی  است  هولدینگ 
می تواند قطعات مورد نیاز دستگاه های رادیولوژی را 
فراهم کند.« به گفته مدیرعامل هولدینگ تراست 
اتاق های  تجهیز  حوزه  در  شرکت  این  خاورمیانه 
و  آنژیوگرافی  تجهیزات  واردکننده  رادیولوژی، 
انواع شیشه های سربی  ایزوالسیون،  سی تی اسکن، 
و دستگاه های سقفی و زمینی آنژیوگرافی که برای 
محصوالت  از  می شود،  استفاده  پروتکشن بادی 
»فروش  است:  آلمان  شات  و  ماویگ  شرکت های 
هولدینگ تراست خاورمیانه تنها به بخش خصوصی 
به  این شرکت  فروش  بیشترین  نیست،  دولتی  یا 
این  می توانیم  که  است  دانش بنیان  شرکت های 
قطعات را با قیمت خوب و با کیفیت مناسب و اصل در 
اختیار این شرکت ها بگذاریم و به تولید دستگاه های 
خوب و با کیفیت در حوزه دستگاه های رادیولوژی و 

تصویربرداری کمک کنیم.« 
هولدینگ تراست خاورمیانه با همکاری و هم افزایی دو 
شرکت تولیدکننده کشور، دستگاه ستون زمینی را به 
کنگره رادیولوژی امسال بازار ارایه کرد. این دستگاه 
بیمارستان های  را در  استاندارد  آزمایش های  تمام 
سر  پشت  تعیین کرده  بهداشت  وزارت  که  دولتی 
گذاشته است: »دستگاهی که تولید کرده ایم یک 
دستگاه ستون زمینی کامل است با دو فلت پنل یا تک 
فلت پنل وایرلس، با به روزترین نرم افزارهای خاصی 
که دنیای تصویربرداری به آن نیاز دارد. این دستگاه 
به سهم خودش کیفیت فنی و کیفی خوبی با قیمت 
مناسب دارد که منابع  آن هم موجود است.« هولدینگ 
 )IAE(آی اِی ایی شرکت های  با  خاورمیانه  تراست 
ایتالیا، زیمنس آلمان، توشیبای ژاپن، ماویگ آلمان، 
آلمان، شیمادزوی ژاپن و دیگر شرکت های  شات 

معروف در حوزه تصویربرداری همکاری می کند. 

معرفی دستگاه مای لب ٨ 
شرکت مهرکام تجهیز نمایندگی انحصاری دستگاه 
 )Esaote(  سونوگرافی و اکو کاردیو گرافی ایزاوته
ایتالیا را بر عهده دارد. این شرکت یکی از پشتیبان های 
اصلی کنگره رادیولوژی 96 بود. به گفته نونا مهران نیا 
محصوالت  جدیدترین  شرکت  این  کارشناس 
 شرکت مهرکام تجهیز دستگاه اولتراسوند مای لب 8  
مانند  تخصصی  فناوری های  دارای  که  است 
)shear wave( و هم چنین  االستوگرافی شیرویو 
  )Micro Vascularization(ماکرو واسکولرازیشن
برای مشاهده کوچک ترین رگ های خونی و تنظیم 
تشخیص  در   )Twinkling(تویین کلینگ خودکار 
سنگ است. این امکان برای پزشکانی که مراجعه 
می کردند فراهم بود که از هر مدلی از دستگاه های 
 این برند که مایل بودند تصویر بگیرند و استفاده کنند. 
شرکت مهرکام تجهیز دستگاه مای لب 8 را برای 
دستگاه  تخصصی ترین  به عنوان  نخستین بار 
جدیدترین  دستگاه  این  کرد.  عرضه  سونوگرافی 
دیگر  هم چنین  است.  ایزائوته  شرکت  محصول 
نمایش  معرض  در  شرکت  این  محصوالت 
بازدیدکنندگان قرار گرفت و تعدادی از کارگاه ها و 
سخنرانی های کنگره توسط مهندسان این شرکت 
برگزار شد که مورد استقبال قرار گرفت. این شرکت در 
آینده نزدیک محصول جدید خود به نام مای لب9 را به 

بازار عرضه خواهد کرد.

دستگاه سونوگرافی با 1٠24 کریستال در 
پرو

هیرادطب  اندیشگران  پزشکی  مهندسی  شرکت 
حدود 5 سال پیش راه اندازی شده است و نمایندگی 
دستگاه های الکترو کاردیو گرافی و سونوگرافی از 
مدیرفروش  بهنود،  فرزاد  دارد.  وینو چین  شرکت 
طب  هیراد  اندیشگران  پزشکی  مهندسی  شرکت 
گفت: »قطعات دستگاهی که شرکت هیرادطب در 
این کنگره عرضه کرد، ساخت شرکت آستروداین 
آمریکا و پروپ های دستگاه ساخت شرکت ورمون 
فرانسه هستند که برای سرهم بندی به چین منتقل 
می شوند.« شرکت اندیشگران هیرادطب عالوه بر 
وینو، نمایندگی انحصاری کاردیوالین ایتالیا را هم 
به عهده دارد که دستگاه های الکتروکاردیوگرافی، 
استرس  آزماینده  و  هولتر  ورزش،  دستگاه های 
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و  واردکننده  شرکت  این  می کند.  تولید  را  تست 
پخش کننده انحصاری این محصوالت در ایران است. 
به گفته بهنود مدیرفروش شرکت مهندسی پزشکی 
اولین  کاردیوالین  شرکت  هیرادطب،  اندیشگران 
دنیا  در   )ECG( ای سی جی  دستگاه  تولیدکننده 
بوده است و فناوری هایی که در دستگاه های خودش 
فرزاد  هستند.  منحصربه فرد  کامال  می برد  به کار 
بهنود گفت: »دستگاهی که به بازار معرفی کرده ایم 
سونوگرافی ست.  دستگاه های  از  جدیدی  فناوری 
اولین دستگاهی ست که با 1024 کریستال در پرو 
کانوکس کار می کند. در این دستگاه کریستال ها 
در 8 الیه 128تایی چیده شده  و پروپ ماتریکسی 
تولید کرده اند. این فناوری پیش از این در انحصار 
شرکت هایی مثل ژنرال الکتریک و فیلیپس بود ولی با 
فناوری جدید مولتی الیرفوکوس که در این دستگاه 
باعث شده هم تعداد کریستال ها در  تعبیه شده، 
یک پرو افزایش پیدا کنند و هم باعث شده تصاویر 
فوکوس الین در تصاویر سونوگرافی نداشته باشیم. 
این دستگاه در تمام امتداد یک اکو، امواج ارسالی 
و دریافتی را به صورت خودکار متمرکز و تنظیم 
 )CPU( می کند. هم چنین این دستگاه از سی پی یو
256 هسته ای زئون استفاده می کند که نسل جدید 
پردازش گرهاست«. به گفته بهنود در این مدل، برد 
بی این فرمر از دستگاه های سونوگرافی حذف شده 
است و برد را به یک چیپ ست 2در2 سانتی متری 
تبدیل شده که با جاگذاری این چیپ ست در داخل 
پرو باعث شده سرعت تصاویر؛ 128 بار سریع تر از 
سرعت تصاویر در دستگاه های دیگر باشد. فریم ریت 
است  مگاهرتز  باالی 128  این دستگاه  کارکردی 
که تصاویر واقعا واقعی را به پزشکان ارایه می دهد: 
»قابلیت دیگری که این دستگاه به دنیای سونوگرافی 
عرضه کرده این است که هم زمان که تصاویر سه بعدی 
را از این دستگاه گرفته می شود، می توان تصاویر 
این دستگاه  از  را هم  سجیتال، پرونال و اکسیال 
گرفت که باعث می شود بررسی یک توده در نماهای 
مختلف بسیار راحت تر و سریع تر انجام بگیرد.« به 
گفته فرزاد بهنود در کنار این قابلیت های فیزیکال و 
مکانیکال، قابلیت های نرم افزاری زیادی مانند شیرویو 
افزوده شده که برای تشخیص توده های خوش خیم از 
بدخیم مورد استفاده قرار می گیرد و قابلیت کالردابلر 
سه بعدی را به پزشکان می دهد و پزشک با آن می تواند 
حجمی سه بعدی از عروق کالردابلر که در اندام های 

مختلف وجود دارد را ببیند. 

ارایه محصوالت سی آر
شرکت دلشید از سال 63 فعالیت خود را و در  زمینه 
دستگاه های تصویربرداری پزشکی آغاز کرده است. 
پت آی سی تی  دستگاه های  نمایندگی  شرکت  این 
)PETICT( و آنکولوژی شرکت فلیپس را برعهده 
دارد هم چنین نمایندگی دستگاه های پکت از شرکت 
دی دی دی )DDD( و نمایندگی سی آر)CR( و دی آر 
نمایندگی  و  آمریکا  آی سی آرکو  شرکت  از   )DR(
آمریکا  کدونیکس  شرکت  از  را  پزشکی  چاپگرهای 
دارد. شیرین صالحی مدیر بازرگانی شرکت دلشید 
گفت: » محصوالت سی آر از شرکت آی سی آرکو در 
سی وسومین کنگره رادیولوژی ایران را عرضه کردیم. 
)CR(این شرکت فناوری ساخت دستگاه های سی آر
 )True Flat Scan Path( خود را بر پایه پت فلت اسکن
باز طراحی کرده است. در روش های قدیمی صفحه 
فسفری برای اسکن حتما باید از کاست خارج می شد 
و این موضوع از معایب آن به شمار می آمد. در روش 
تی اف اس پی )TFSP( صفحه فسفری در فرآیند اسکن 
هرگز از کاست خارج نمی شود و از آسیب های احتمالی 
مصون می ماند و به این ترتیب عمر کاست ها تا 300هزار 
شرکت  است.  شده  تضمین  شرکت  توسط  اکسپور 
دلشید هم چنین سامانه پکس را از شرکت آی سی آرکو 
معرفی کرده است.« به گفته مدیر بازرگانی شرکت 
دلشید دستگاه های پردازشی که شرکت آی سی آرکو 
ارایه می دهد هم روی دستگاه های رایانه قابل نصب و 
اجراست و هم نمونه  کارابزار آن روی دستگاه های موبایل 

و تبلت قابل دسترسی  برای جامعه  پزشکی  است. 

برگزاری 2 کارگاه آموزشی
سی وسومین کنگره رادیولوژی امسال در حالی برگزار 
شد که علی رغم تغییر مکان محل برگزاری نمایشگاه، 
برای شرکت تپاک با سابقه 30 ساله در عرصه فروش 
تجهیزات تصویربرداری پزشکی که دستاوردهایی را 
نیز به ارمغان داشت. شرکت تپاک )تدارکات پزشکی 
ایران کاال( ضمن به نمایش گذاشتن دستگاه های 
  )Sono(و سونو )Imager( ایمیجر سی آر)CR( و 
از شرکت کونیکامینولتا ژاپن و هم چنین نرم افزار 
پی ای سی اس )PACS( از شرکت مدکام فرانسه، 2 
 )PACS( کارگاه آموزشی و آشنایی با پی ای سی اس
و سونوگرافی در این کنگره برگزار کرد که با استقبال 
بسیاری از پزشکان و کارشناسان مربوطه واقع شد و 
برای شرکت کنندگان حاضر در کارگاه گواهینامه 

معتبر صادر و اعطاء شد.

کنگره
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ارایه دستگاه ایکوب 15 پالتینیوم  
شرکت نوآوران درمان اطلس در سال 1383 با هدف 
خدمت رساني در حوزه بهداشت و درمان، فعالیت خود 

را آغاز کرد. 
تصویربرداري  تجهیزات  زمینه  در  شرکت  این 
تشخیصي اعم از رادیولوژي، ماموگرافي، سونوگرافي 
و تجهیزات تصویربرداري دندان پزشکي و هم چنین 
سامانه هاي  و  بیمارستاني  مدیریت  نرم افزارهاي 
ذخیره سازي و ارسال تصاویر پزشکي فعالیت دارد. این 
شرکت با هدف ارایه جدیدترین فناوری ها در حوزه 
اولتراسوند )ultrasound(، آخرین دستگاه خود را که 
محصول شرکت آپینیون )Alpinion( است رونمایی 
اولتراسوند  دپارتمان  مدیر  حسیني  محسن  کرد. 
و عضو هیأت مدیره این شرکت گفت: »ایکوب 15 
دستگاه   )ECUBE 15 Platinium( پالتینیوم 
جدید این شرکت است که، با فناوری هاي به روز در 
تولید نسل جدید پروب هاي اچ دی)HD( و گزینه ها 
و نرم افزارهاي مدرن و پیشرفته توانسته است سهم 
بزرگي در بازار رقابتي این روزها داشته باشد. امکانات 
این دستگاه جدید سونوگرافي، استفاده از جدیدترین 
برنامه هاي نرم افزاري در تحلیل یافته هاي تصویري و 
فناوری برتر پروب هاي اولتراسوند و استفاده از متریال 
سینگل کریستال با قابلیت نفوذ باال و بهینه سازي 
فول اچ دی )Full HD( کاربري فوق العاده آسان و 
بهره گیري از رزولوشن فوق العاده در سونوگرافي جنین 
و استفاده از پروسسور پنج هسته اي براي باالبردن 

سرعت پردازش است.«

معرفی فناوری های آنژیوپالس و ترایوو
شرکت تن آسا طب نوین، نماینده انحصاری شرکت 
SUPERSONIC IM- ایمجین  )سوپرسونیک 
جانبی  نمایشگاه  در  که  است  فرانسه   )AGINE

مانند  جدیدی  فناوری های  رادیولوژی،  کنگره 
و   )Trivu( ترایوو   ،)AngioPLUS( آنژیوپالس 
فیوژن و نویگیشن )Fusion & Navigation( را 
ایمجین  نمایش گذاشت. شرکت سوپرسونیک  به 
تولیدکننده   )SUPERSONIC IMAGINE(
 )PREMIUM( دستگاه سونوگرافی در رده پرمیم
از  با دارا بودن ویژگی های منحصربه فرد  است که 
جمله االستوگرافی شیرویو کمک زیادی به بررسی 
و پیشگیری سرطان های پستان، تیروئید، پروستات 

و کبد کرده است. 
به گفته رضا رشیدزاده رییس هیأت مدیره شرکت 

امسال  کنگره  در  شرکت  این  طب نوین،  تن آسا 
کارگاه هایی در زمینه تصویربرداری موسکلواسکلتال 
کاربرد  و  پروستات  و  کبد  پستان،   ،)MSK(
االستوگرافی در تصویربرداری این اندام ها را برگزار 
کرد که از استقبال خوبی برخوردار بود: »هم چنین 
شرکت تن آسا طب نوین به عنوان نماینده انحصاری 
دستگاه های  آمریکا   )Terason( تراسون  شرکت 
سونوگرافی و اکوکاردیوگرافی این شرکت را در این 
کنگره ارایه کرد که این دستگاه ها عالوه بر امکانات 
)رزولوشن(  تصویر  نظر کیفیت وضوح  از  مختلف 
خدمات  گارانتی  سال   5 از  و  دارند  باال  بسیار 

پس ازفروش برخوردارند.«        
 

ارایه دستگاه رادیولوژی دیجیتال پرتابل
شرکت فن آوری آزمایشگاهی با بیش از 25 سال سابقه 
فعالیت در زمینه واردات تجهیزات پزشکی، نماینده 
چندین شرکت بزرگ بین المللی در زمینه پزشکی ست  
که یکی از آن ها شرکت زیمنس آلمان است که در 
حدود 150 سال تولیدکننده تجهیزات تصویربرداری 
از  این شرکت  بوده است. محصوالتی که  پزشکی 
شرکت زیمنس نمایندگی آن ها را در ایران برعهده 
دارد و روی فروش و خدمات پس از فروش آن متمرکز 
فلورسکوپی،  رادیولوژی،  دستگاه های  شامل  است 
 ،)M.R.I( ام آرآی  سونوگرافی،اکوکاردیوگرافی، 
آنژیوگرافی،   ،)C.Arm( سی آرم  ماموگرافی، 
رادیولوژی پرتابل و سنگ شکن را دربرمی گیرد. این 
شرکت در نمایشگاه رادیولوژی امسال دو دستگاه 
دیجیتال  رادیولوژی  دستگاه  یک  و  سونوگرافی 
پرتابل را به نمایش گذاشته بود که با استقبال خوب 
دیدارکنندگان روبه رو شد. امیرحسین اخوان مدیر 
محصوالت ایکس-ری )X-Ray( شرکت فن آوری 
آزمایشگاهی گفت: »دستگاه های رادیولوژی پرتابل 
دیجیتال در سال های اخیر در دنیا تحول شگرفی 
ایجاد کرده و توانسته عالوه بر کاهش دوز تابش به 
بیمار، باعث تسریع چرخش کار در بخش های درمانی 
شود، تا جایی که هر دستگاه دیجیتال می تواند به جای 
سه دستگاه آنالوگ کار کند.« او هم چنین مدعی شد 
دستگاه های پرتابل زیمنس با برتری های  رد خود 
نسبت به دیگر تولیدکنندگان از جمله وزن سبک تر، 
مانور بهتر بازوها، شارژ دتکتور در خود دستگاه و 
قابلیت به اشتراک گذاشتن دتکتور با دیگر دستگاه ها 
و مانند این ها توانسته توجه بسیاری از مخاطبان را به 

خود جلب کند.                                                                                   
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در حاشیه  این نشست ها نمایشگاهی از فناوری ها و 
دستاوردهای جدید صنعت پزشکی و جراحی کشور 

برگزار شد.
دکتر سیاوش صحت دبیر علمی کنگره جامعه جراحان 
درباره  برنامه های کنگره ساالنه جراحان ایران گفت: 
»جامعه جراحان ایران معموال بررسی می کند که 
ببیند عامل مرگ ومیر در کشور چیست.« به اعتقاد 
دکتر صحت در ایران 3 عامل بیشتر از همه کشتار 
می کند، بیماری های قلبی، سرطان و مرگ ومیر بر اثر 
تصادفات وسایل موتوری یا بالیای طبیعی. امسال 
بخشی از برنامه های کنگره به دو موضوع یعنی تروما 
و تصادفات وسایل نقلیه و سرطان اختصاص داشت: 
»تمام نوآوری هایی که در علم پزشکی وجود دارد و در 

چهل ویکمین کنگره ساالنه جراحان کشور برگزار شد

سالمت مردم نباید هزینه شعارها شود
چهل و یکمین کنگره ساالنه جراحان کشور از تاریخ نوزدهم اردیبشت 1396 تا 21 اردیبهشت در محل همایش های رازی برگزار شد. به گفته دکتر 
سیاوش صحت دبیر علمی چهل ویکمین کنگره ساالنه جراحان کشور، در این کنگره 1327 سخنرانی و 99 میزگرد انجام شد. که تمامی در جهت ارتقاء 
سطح علمی جراحان کشور بودند. هم چنین، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشور در روز سه شنبه، نوزدهم اردیبهشت در این کنگره شرکت و 
سخنرانی کرد. او با اشاره به شرایط امروز جامعه ایران گفتند: »امروز در شرایطی هستیم که نمی توانیم با الگوهای قدیمی و تفکرات رسوب شده از دوران 
گذشته، نسبت به حال و آینده خودمان و کشورمان تصمیم گیری کنیم.« ظریف با اشاره به وضع معیشت مردم به این نکته اشاره کرد که معیشت، آسایش 
و سالمت مردم نباید هزینه شعارها شود. وزیر امورخارجه ایران با اشاره به دوران تحریم گفت: »چه که بیش از تحریم اقتصادی، بیش از فشارهایی 
که بر جامعه ما به خاطر نبودن دارو، نبودن امکانات، نبودن شرایط مالی و معیشتی مناسب در آن زمان تحمیل شد یک تصویر نامناسب، غیرعادالنه و 
ظالمانه و دروغ از این مردم ساختند بود؛ تصویری که نه با فرهنگ ما سازگار است، نه با پیشینه ما سازگار است، نه با رفتار تاریخی ما سازگار است، نه با 
خلق وخوی ایرانی ما سازگاری داشت، نه با روش هایی که پس از انقالب ساخته بودیم سازگاری داشت بلکه تصویری بود برساخته، غیرواقعی و نامناسب 

که زمینه ساز اقدام علیه ایران شده بود.«

فهرست نوآوری های اروپا و آمریکا آمده را در کنگره 
امسال در دسترس جراحان قرار دادیم.« 

انجمن  ایران  علمی جامعه جراحان  دبیر  گفته  به 
جراحان کشور مجله ای به نام گزیده ای از تازه های 
پزشکی، جراحی عمومی تخصصی را هر دو ماه منتشر 
نوآوری ها  درباره  که  را  مقاالتی  بهترین  و  می کند 
جراحی نوشته شده، ترجمه می کند و در دسترس 
پزشکان می گذارد. در کنگره امسال جامعه جراحان، 
99 میزگرد برگزار شد. هم چنین 200 مقاله در این 
کنگره پذیرفته شده بود که از میان بسیاری مقاالت 
فرستاده شده برگزیده شده اند. دکتر صحت گفت: »ما 
آماری در اختیار نداریم که بیشترین دلیل مرگ ومیر 
امسال در اثر چه عارضه ای ست. شاید پزشک قانونی هم 

این آمار را در اختیار نداشته باشد. چون علت مرگی که 
در گواهی فوت ها نوشته می شود خیلی دقیق نیست.«

او با این حال اشاره کرد بیشترین تمرکز در چهل ویکمین 
کنگره ساالنه جراحان کشور روی دو موضوع تروما و 
تصادفات قابل پیشگیری ست و درباره فناوری های 
جدید ارایه شده در این کنگره گفت: »در پزشکی معموال 
فناوری جدید هر چند سال یک بار پدید می آید.« در 
این کنگره روش های مختلف درمان را بررسی شده  
است. دبیر علمی جامعه جراحان کشور درباره سابقه 
کنگره جراحان کشور گفت: »کنگره جامع جراحان 
ایران در تاریخ بیست وسوم بهمن ماه 1363 اولین 
همایش خودش را در اصفهان در دانشکده پزشکی 
شروع  را  خودش  همایش  اولین  کاشانی  دانشگاه 

کنگره



دستاورد

4849  /www.sanatdarman.ir سال هفتم / شماره 73 /  خرداد  1396 

کرد. دومین همایش در شیراز، سومین در اصفهان، 
چهارمین کنگره در شیراز و پنجمین کنگره در تبریز 
برگزار شد و پس از آن قرار شد این کنگره در اردیبهشت 

هر سال در تهران برگزار می شود.« 

معرفی میکروسکوپ پنترو 9٠٠
شرکت مارستان با بیش از30 سال تجربه در زمینه های 
مختلف پزشکی و آزمایشگاهی، نماینده شرکت زایس 
آلمان در زمینه میکروسکوپ های جراحی، تجهیزات 
چشم پزشکی و دستگاه پرتودرمانی هنگام عمل است.

این شرکت در چهل ویکمین کنگره جامعه جراحان 
ایران آخرین محصوالت از میکروسکوپ های جراحی 

را برای معرفی به دیدارکنندگان به نمایش گذاشت.
به دلیل  میکروسکوپ های جراحی و معاینه زایس 
داشتن اپتیک عالی زایس و طراحی ارگونومی، از 
برترین میکروسکوپ ها در زمینه های جراحی و معاینه  
گوش و حلق و بینی ، جراحی مغز و اعصاب، جراحی 
چشم، جراحی پالستیک و ترمیمی، جراحی دندان 
و معاینه زنان )کلپوسکوپ( به شمار می روند. شرکت 
زایس، خدمات  نماینده شرکت  به عنوان  مارستان 
فروش، نصب و راه اندازی و خدمات فنی پس ازفروش 
این محصوالت را انجام می دهد و تصمیم گیری را برای 

جراحان و مراکز بیمارستانی آسان کرده است.
 )Pentero 900 (900 میکروسکوپ جراحی مدل پنترو
جراحی  در  میکروسکوپ ها  پیشرفته ترین  از  یکی 
مغز و اعصاب است که نسل جدیدی از تصویرسازی 
در جراحی های پیچیده را معرفی می کند. سادگی 
استفاده از کاورهای استریل به دلیل داشتن قابلیت 
اتوباالنس،  ساختار  و   )AutoDrape ®( اتودریپ 
کیفیت تصویر عالی، قابلیت افزودن تجهیزات های 
قابلیت  و  وتومور  آنژیوگرافی  برای  فلورسانس 
وصل شدن به دستگاه نویگیشن )Navigation( به 

 Navigation(اینرفیس دلیل دارا بودن نویگیشن 
interface( از ویژگی های این میکروسکوپ است.

)4K( دستگاه ایندوویژن فورکا
شرکت مهندسی زمر از سال 1352 بیشتر روی بخش 
تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی فعالیت داشته اما 
از سال 1378 به عنوان شرکت مهندسی پزشکی زمر 
فعالیتش را در حوزه تجهیزات پزشکی متمرکز کرد. 
به گفته وحید فرمد مدیر فروش این شرکت، آن ها در 
چهل ویکمین کنگره ساالنه جراحان ایران برای معرفی 
آردرکس  شرکت   )4k( فورکا  ایندوویژن  دستگاه 
آمریکا را معرفی کردند: »یکی از زمینه های فعالیت 
ما، نمایندگی شرکت آرترکس آمریکاست.« شرکت 
جراحی های  روی  فوق تخصص  به صورت  آرترکس 
آرتروزکپی، جراحی های مربوط به رباط های مفاصل 
حداقل  با  ارتوپدی  جراحی های  یک سری  و  بدن 
تهاجم فعالیت می کند: »فعالیت شرکت آرترکس 
که  اینسترومن هایی ست  زمینه  در  بیشتر  آمریکا 
برای کارگزاری ایمپلنت ها و لوازم مصرفی کاربرد 
دارند؛ هم چون پارگی رباط های زانو، مشکالت شانه 
عوارضی که پا و مچ پا گرفتار آن می شوند.« یکی دیگر 
از زمینه های کار آرترکس دستگاه های آرتروزکپی و 
الکروسکپی ست. مدیر فروش شرکت مهندسی زمر 
گفت: »آرترکس آمریکا تجهیزات جدیدی را به دنیا 
دستگاه  یا  ایندوویژن  دستگاه  مانند  کرده،  عرضه 
درون بینی که فورکا )4k( نامیده می شود. کیفیت 
تصویری که این دستگاه در اختیار جراح قرار می دهد 
از لحاظ شفافیت تصویری چهار برابر دستگاه های 
از  دستگاه ها  این  است.«   )HD( اچ دی  معمول 
  )HIH(اچ آی اچ سیستم های  به  وصل شدن  لحاظ 
برای  عمل  هنگام  تصاویر  فرستادن  بیمارستانی، 
قسمت های مختلف بیمارستان یا سالن کنفرانس هم 

حاضران در نمایشگاه
ایران بهداشت، پوینده طب آرکا، گروه فیروزتجارت، نخ جراحان طب سینا، ایران فارمیس، فن آوری 
آزمایشگاهی، آرین مدجو، ایران بات، صباتجهیزات ایرانیان، آرین مواد، مهرآشکار، مهندسی پزشکی 
زمر، ایرانیان تجهیز سینا، ایده پزشکی آرتیمان، آرمان بهبود آریا، تکنوجراح، هالل فارکد، پارس طب 
الیت، بیمارستان آتیه غرب، تهران جراح نوین، دایاطب، سوپا، گروه شرکت های خسرومدیساطب، 
پارس طب  ترنج طب،  پویاطب،  پرشیا  آرتیمان،  پزشکی  نوآوری  بهیارصنعت سپاهان،  آریاحکیم، 
مبین، فرآورده های بافت ایرانیان، یگانه طب فارس، فیدارطب آمادیس، آبادگران سایه گستر آسمانی، 
آبی،  بیکران  پیشر،  آسیاجراح  آپادانا،  درمان گستر  پاد،  پارس درمان  ایرانیان،  سیتیکوواسکن 

آسیاگلدمن، سالمت یاران بهرخ، مارستان، کاوش پسند نوین. 
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در سطح باالیی از کیفیت قرار دارند. 

معرفی دستگاه ژولیت
مو  پوست،  لیزرهای  واردکننده  مهرآشکار  شرکت 
و زیبایی  و تناسب اندام است. این شرکت از سال 
1380 تاسیس شده و در مدت 15 سال فعالیت به 
یکی از شرکت های خوش نام در این عرصه تبدیل شده 
است. مهدی کتانی مدیر بازاریابی شرکت مهرآشکار 
گفت: »سه فناوری در این کنگره معرفی کردیم. هم 
در زمینه ی ساکشن های الغری لیکولیزر، دستگاه 
اسیستد  واترجت  بر ساختار  مبتنی  بادی جت که 
الیپو ساکشن است و هم چنین دستگاه لیپوست که 
مبتنی بر ساختار پاور اسیستد الیپو ساکشن است.« 
به گفته او این سه محصول از معروف ترین دستگاه های 
لیپوساکشن دنیا هستند که در زمینه ساکشن های 
الغری مورد استفاده قرار می گیرند: »در این نمایشگاه 
دستگاهی را نام ژولیت، معرفی کردیم که فناوری اش 
براساس فراکشنارایرایوبیک است و در زمینه واژینال 
تایتنیک در زنان و در درمان زخم ها،  استریارها و 
جوان سازی از این دستگاه می توان استفاده کرد.« تنوع 
دستگاه های شرکت مهرآشکار بیش از این هاست و در 
دسته بندی های مختفلی کار می کنند: »ما هم چنین 
نماینده  شرکت اشتورزمدیکال در زمینه  استتیک و 
زیبایی  هستیم و دستگاه شاک ویو این شرکت را عرضه 
می کنیم. دستگاه لیپوست را از شرکت مولر آلمان و 
دستگاه بادی جت را از کشرکت هیومن مد آلمان وارد 
می کنیم، دستگاه ژولیت را هم از کمپانی اسالپیون 

آلمان وارد می کنیم.«

بافت های فرآوری شده برای درمان
شرکت فرآوردهای بافت ایرانیان حدود 5 سال است 
فعالیت  انسانی  منبع  آلوگرپت های  زمینه  در  که 
می کند. مجموعه محصوالت این شرکت از کادابت 
آزمایش های  دوره  یک  از  و پس  است  تهیه شده 
انجام  بافت ها  روی  که  بیتوبیولوژی  و  سلولوژی 
می شود، درنهایت با 25 گره گاما استریل کردن بافت، 
محصول را در اختیار پزشکان و بیماران قرار می دهد. 
سعید ابراهیم بیک کارشناس فروش فرآوردهای بافت 
ایرانیان گفت: »محصوالت شرکت فرآوردهای بافت 
ایرانیان شامل پوست نیمه زخامت، آمپتین ممبرال، 
هرکدام  که  استخوانی ست،  بن گپت های  و  کالژل 
در قسمت ارتپد و جراحی های سوختگی مصارف 
خاص خودش را دارد.« سعید ابراهیم بیک مدعی شد 

شرکت فرآوردهای بافت ایرانیان نوع محصوالتش را 
در فرآیندی کامال ایمن، استریل مي کند و مطمئن 
می شود روی بدن کسی واکنش خاص و آسیب رسانی 
تولیدکننده  ما  بگوییم  »می توانیم  باشد:  نداشته 
نیستیم، برداشت کننده محصول هستیم، در واقع 
محصول را فرآوری می کنیم تا آماده ی برداشت شود.«

واردات انواع بادیویست ها 
به  امسال  پارس(  )یگانه طب  پارس گروپ  شرکت 
واردات انواعی از بادیویست ها پرداخته که در آنالیز بدن 
کاربرد دارند. ناهید بابایی کارشناس فروش شرکت 
پارس گروپ گفت: »این محصول برای کنترل بی ام آی 
)BMI(، چربی، مواد معدنی، پروتئین و موارد دیگر 
در بدن مورد استفاده قرار می گیرد. به این ترتیب که 
این موارد در بدن بیمار مورد آزمایش قرار گرفته و یک 
پرینت در اختیار بیمار گذاشته می شود تا این آگاهی به 
پزشک و بیمار داده  شود که بدن بیمار در چه وضعیتی 
قرار دارد و توصیه های الزم چه در مورد تغذیه چه در 
مورد الغری، به بیمار داده می شود.« به گفته بابایی 
پارس گروپ  شرکت  سال هاست  که  دستگاه هایی 
است،  متمرکز  فروشش  روی  پارس(  )یگانه طب 
دستگاه رفع موهای زاید است که فناوری های مختلفی 
دارد، مانند لیزرهای نوری و لیزرهای تخصصی و لیزر 
ویستوفرکشینال که برای ترمیم پوست و برای پروپ  
واژینال به کار برده می شوند و برای تایتنیگ وایتنیگ 
می آید.  زنان  متخصصان  کمک  به  الویوپالستی 
»در  گفت:  پارس گروپ  شرکت  فروش  کارشناس 
کنگره جراحان، دستگاه لیپولیزر را با برند اولترازد ارایه 
داده ایم که با امواج اولتراسوند کار می کند؛ این دستگاه 
در کارهای الغری اینویزیو به کمک جراحان می آید.« 
به گفته ناهید بابایی تمرکز شرکت پارس گروپ در این 
نمایشگاه بیشتر روی موضوع الغری اینویزیوست. به 
گفته او دستگاه اولترازد سریع ترین دستگاه الغری در 
دنیاست: »این دستگاه با امواج طولی ایمن اولتراسوند 
کار می کند. با پرو 1.2 میلی متر دارای ظریف ترین 
استفاده  غبغب  ژنیکومسیر  برای  که  دنیاست  پرو 
می شود و در کنار این برای پروپ های دیگر مانند 
 شکم، پهلو، ران و درواقع تمام بدن استفاده می شود.« 
نمایندگی  پارس(  )یگانه طب  پارس گروپ  شرکت 
زرون،  برند  از  اولترازد  مانند  متنوعی  شرکت های 
برند جونالوک از شرکت اینسکین، برند نمسیس از 
شرکت سونکوانگ کره جنوبی و شرکت اینفلوکس 

کره جنوبی را دارد.
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لیزرهای تخصصی جراحی ای ان تی  
شرکت شرکت ایده پزشکی آرتیمان در زمینه لیزرهای 
 ،)ENT( ای ان تی  جراحی  زنان،  جراحی  پوستی، 
دستگاه های الغری موضعی، آناالیزرهای ترکیبات 

بدن و ... فعالیت می کند.
شرکت اِی آرسی لیزر )A.R.C Laser( آلمان یکی از 
بزرگ ترین تولیدکنندگان لیزرهای جراحی در دنیا 
است که به صورت کاماًل تخصصی در زمینه جراحی 
ای ان تی )ENT( ، به تولید پیشرفته ترین دستگاه های 
سی ا2ُ  لیزر  دستگاه های  می پردازد،  دنیا  در  لیزر 
)CO2(، دیود )Diode(، کاتی پی)KTP( را برای 
جراحی های بیمارستانی و سرپایی گوش و حلق و بینی 
تولید می کند. این تبحر در تولید لیزرهای تخصصی 
ای ان تی )ENT( توسط شرکت اِی آرسی لیزر آلمان 
در حالی است که دیگر شرکت ها با افزودن لوازم اضافی 
بر روی لیزرهای پوستی خود اقدام به معرفی دستگاه ها 

در حوزه جراحی ای ان تی )ENT( می کند.
لیزر  دستگاه  منحصربه فرد  ویژگی های  جمله  از 
لیزر  اِی آرسی  شرکت  ساخت   )CO2( سی ا2ُ 
 ،)C-LAS(سی-ال ای اس تجاری  برند  با  آلمان 
استفاده از منبع لیزر سرامیکی است که بر خالف 
فلز، هرگز با گاز سی اCO2(2ُ( واکنش نمی دهد و 
تیوپ دستگاه هرگز ضعیف نخواهد شدکه به دلیل 
این پایداری فوق العاده باال، امکان تولید پالس هایی 
با زمان 30 میکروثانیه و انرژی باال را دارد که این 
با  که   )ENT( ای ان تی  جراحی های  در  موضوع 
.... سروکار  بافت های حساس حنجره، تارصوتی و 
دارد بسیار اهمیت دارد و میزان آسیب احتمالی به 
بافت را به صفر می رساند. از دیگر مشخصات  لیزر 
سی-ال ای اس امکان استفاده هم زمان از بازوی انتقال 
لیزر )Articulate Arm( و فیبرنوری است که امکان 
انتقال نور لیزر به بافت هایی را که دسترسی به آن ها 
سخت است، در عمل های جراحی ممکن می سازد. 
Micro- )هم چنین می توان از میکرومنیپولیتورهای 

manipulator( فاین اسپوت )Fine Spot( یا ایزی 

سی-ال ای اس  دستگاه  در   )Easy Spot( اسپرت 
دستگاه  یک  مرغوبیت  کرد.  استفاده   )C-LAS(
میکرومنیپولیتور بر حسب نداشتن تغییر اندازه نقطه 
عملکرد لیزر کوچکتر در طول فاصله کانونی بیشتر 
سنجیده می شود که بر این اساس میکرومنیپولیتور 
)Fine Spot( دستگاه سی-ال ای اس  فاین اسپوت 

 )Focal Length( کانونی  فاصله  با   )C-LAS(
200 تا 500 میلی متر و اندازه نقطه لیزر 100-150 

میکرومتر یکی از دقیق ترین دستگاه ها در دنیاست و 
با اضافه شدن فاصله کانونی تا نیم متر هیچ تغییری 
در قطر نقطه عملکرد لیزر )150-100 میکرومتر( به 

وجود نمی آید.

تولید شتاب دهنده خطی
دانش بنیان  شرکتی  سپاهان  بهیارصنعت  شرکت 
است که هفده سال سابقه تولید دارد و کارش را از 
کرده  آغاز  بیمارستانی  هتلینگ  محصوالت  تولید 
است. احسان تبریزی کارشناس فروش شرکت بهیار 
صنعت سپاهان گفت: »ما در شرکت بهیارصنعت 
سپاهان تولید را از برانکار شروع کرده ایم و اکنون 
بیش از 25 نوع محصول مختلف هتلینگ بیمارستان 
را تولید می کنیم. در سال های اخیر تولید محصوالتی 
مانند تخت و چراغ اتاق عمل را هم شروع کرده ایم«. به 
گفته کارشناس فروش شرکت بهیار صنعت سپاهان، 
دستگاه های  مثل  دیگری  محصوالت  شرکت  این 
رادیولوژی دیجیتال و شتاب دهنده خطی تولید کرده  
است که ایران را به پنجمین کشور تولیدکننده این 
فناوری بسیار پیشرفته تبدیل کرده است: »چراغ های 
ال ای دی )LED( اتاق عمل به طور کامل در شرکت 
بهیار صنعت سپاهان تولید می شود. این چراغ ها سه 
سال ضمانت دارند و چراغ های ال ای دی دارای نور 
سرد هستند و میزان نوردهی آن ها صد و شصت هزار 
لوکس است و از فناوری مولتی کالر که از دمای نور 
3500 کلوین تا 5000 کلوین، یا نور سفید تا زرد را 
شامل می شود برخوردار است و در عین حال می تواند 
مخلوطی از نور سفید و زرد را تولید کنند این چراغ ها 
در مدل های پرتابل، تک قمره، دو قمره و سه قمره 

ساده، مولتی کالر و فوکوس دار به بازار ارایه می شود.
کارخانه این شرکت در شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان با مساحت 5500 متر مربع واقع است و 150 
نفر اشتغال زایی به صورت مستقیم دارد. بخش تحقیق 
و توسعه هم زمان بر روی بیش از 20 پروژه تک فعالیت 

می کند.

معوقات طوالنی مراکز؛ مانع اجرای طرح های 
توسعه ای 

شرکت ایرانیان تجهیز سینا با 10 سال سابقه تولید 
دریل ها و اره های جراحی، محصول جدید دریل خود را 
به دو صورت قدرتی و سرعتی در کنگره جامعه جراحان 

اردیبهشت 96 رونمایی کرد.
خسرو افشار، مدیرعامل ایرانیان تجهیز سینا ضمن 

کنگره
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اعالم این مطلب از بررسی و طراحی طرح هایی با 
فناوری پیشرفته در زمینه میکرودریل و میکروفرز 
در این شرکت خبر داد که به دلیل پرداخت نشدن 
مطالبات این شرکت از مراکز درمانی معلق مانده  است.

او گفت: »بیش از 8 ماه تا یک سال است که از صدور 
فاکتورها می گذرد و قابلیت انجام خود را از دست 
داده است. از سوی دیگر مالیات بر ارزش افزوده که 
محاسباتی است را پیش از دریافت، پرداخت می کنیم 
و تقسیط آن هم با 2/5 درصد سود به وزارت دارایی و 

ارزش افزوده همراه است.«
افشار تاکیدمی کند: »با این روش در سال اقتصاد 
مقاومتی نه تنها تولیدکننده را از حضور در بازار داخلی 
حذف می کنند بلکه موجب از بین رفتن سرمایه در 
گردش تولیدکننده می شوند و این تنها بخشی از 

مشکالت و موانع تولید در کشور است.«  
به گفته این عضو انجمن تولیدکنندگان تجهیزات 
پزشکی حضور در کنگره های پزشکی و آر ایکس دی 
)RXD( بخش بزرگی از هزینه های تولید را شامل 
به عنوان  را  آن  دولتی  سازمان  هیچ  اما  می شود 
هزینه های سربار نمی پذیرد: »چنانچه شرایط به همین 
شکل ادامه پیدا کند تعداد زیادی از تولیدکنندگان 
تجهیزات پزشکی از چرخه تولید حذف خواهند شد.«

تکمیل رده محصوالت کم تر تهاجمی
اندوویژن  دستگاه  از  نوین  جراح  تهران  شرکت 
)الپاروسکوپی( ساخت شرکت مدترونیک)کویدین 
 96 اردیبهشت  جراحان  جامعه  کنگره  در  سابق( 
مدیرعامل  سروش،  بابک  گفته  به  کرد.  رونمایی 
به  سال ها  شرکت  این  نوین،  تهران جراح  شرکت 
الکتروسرجری  دستگاه های  تولیدکننده  عنوان 
یا مصرفی های جراحی مانند استپلر  مشهور بوده 
 است اما اکنون با ارایه دستگاه الپاروسکوپی، رده 
اعمال جراحی کم تر  زمینه  را در  محصوالت خود 

تهاجمی کامل کرده است. 
او پیش بینی می کند جایگاه شرکت مدترونیک در بازار 
و برند آن تاثیر زیادی در اعتماد مشتریان به این تازه وارد 
Alesi Surgi- )داشته باشد. دستگاه محوکننده دود 

cal( از دیگر محصوالت جدید ارایه شده به وسیله این 

شرکت در این کنگره بود. این دستگاه بدون تخلیه گاز 
دی اکسیدکربن )co2( الپاروسکوپی و با یونیزه کردن 
دود ناشی از الکتروسرجی قادر به جذب و محوکردن 
سریع آن است  تا هنگام عمل دید بهتری به جراح بدهد. 
دستگاه های جراحی استخوان پیزوالکتریک شرکت 

کامج )Comeg( فرانسه برای جراحی های رینوپالستی 
و اسپاین از محصوالت نوین دیگری بود که به وسیله این 
شرکت معرفی شد و مورد توجه بازدیدکنندگان کنگره 
قرار گرفت. این دستگاه روش جدیدی را جایگزین 
روش های سنتی می کند و از تاثیرات سوء و کبودی در 

صورت بیمار جلوگیری می کند.

پانسمان های نوین با فناوری سیف تاک
دایاطب نماینده انحصاری شرکت مونلیکه سوئد در 
کنگره جامعه جراحان پانسمان های پیشرفته معرفی 
 )Safetac( کرد. این پانسمان ها از فناوری سیف تاک

برخوردارند. 
زهره آشوری، مدیرفروش شرکت دایاطب استقبال 
خوب جراحان در رشته های مختلف جراحی از جمله 
ارتوپدی، پالستیک، سوختگی، عمومی و مانند این ها 
را دلیلی عنوان کرد که شرکت دایاطب را واداشته تا 
در برنامه ریزی های خود تمرکز بیشتری بر معرفی 
این پانسمان ها داشته باشد: »مباحثی که جراحان 
در مورد مزایا و شیوه استفاده از آن مطرح کردند، 
توجه ما را به خود جلب کرد. کمکی که این محصول 
در تثبیت گرافت های پوستی به بیماران می کند از 
مهم ترین نکاتی بود که آموختیم.« به گفته آشوری 
جراحان پالستیک و زیبایی معقتدند محصوالتی مانند 
سیلیکون شیت ها)مپیوزم( تاثیر قابل توجهی که در 
کاهش نگرانی بیماران  از باقی ماندن جای زخم بعد 

از عمل دارد. 

معرفی محصوالت جدید شرکت استیپل الین
شرکت ایران فارمیس که چهار دهه سابقه فعالیت 
در زمینه تجهیزات پزشکی دارد با حضور در کنگره 
جامعه جراحان اردیبهشت 96 به معرفی محصوالت 
 )stapleline(استیپل الین آلمانی  شرکت  جدید 
پرداخت. فارمیس انواع استپلرهای جراحی)خطی، 
دستگاه ساکشن  هموروئید(،  برشی،حلقوی،  خطی 
_ ایریگیشن، کیسه تخلیه نمونه و ... را برای معرفی 
به این کنگره آورده بود. این شرکت هم چنین در 
شرکت  جراحی  محصوالت  تجهیزات  این  کنار 
همودیالیز  شامل  آمریکا   )Teleflex(تلفکس
ارو)Arrow(، محصوالت پیشرفته پرکوتانوس برای 
پرکیوونس  نام های  با  الپاراسکوپی  جراحی های 
)Percuvance( و مینی لپ )Minilap( و محصوالت 
لیگاسیون وک )Weck( شامل کلیپس های پلیمری 

و فلزی را به دیدارکنندگان معرفی کرد.                              

کنگره
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بیامرستان

آغاز عملیات ساختماني بیمارستان بین المللي قائم)عج(  در بهمن 1388 و بهره برداري از آن در فروردین 1392 بوده است. 
این بیمارستان در زمیني به مساحت 12000 متر مربع و با زیربنایي بالغ بر 20000 متر مربع در شش طبقه در شهر رشت 
واقع شده است. ساختمان بیمارستان قائم)عج( در بلوار شهید افتخاری رشت در مسیر شاهراه رشت ـ فومن ـ آستارا واقع شده 
است و درست بر سر شاهراه تاریخی ابریشم نشسته است که افزون بر ترابری کاال، راه گردشگران بسیاری که از مرزهای 
شمال شرقی وارد کشور می شوند از آن می گذرد و تا 200 کیلومتری آن هیچ بیمارستان مجهزی برای خدمت رسانی به 
گردشگران به ویژه گردشگران سالمت وجود ندارد.

نشسته بر سر راه ابریشم
بیمارستان قائم)عج( رشت
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ساختمان بیمارستان قائم)عج( در بلوار شهید افتخاری 
رشت در مسیر شاهراه رشت ـ فومن ـ آستارا واقع شده 
است و درست بر سر شاهراه تاریخی ابریشم نشسته 
است که افزون بر ترابری کاال، راه گردشگران بسیاری 
که از مرزهای شمال شرقی وارد کشور می شوند از 
آن می گذرد و تا 200 کیلومتری آن هیچ بیمارستان 
به ویژه  گردشگران  به  برای خدمت رسانی  مجهزی 
گردشگران سالمت وجود ندارد. از همین رو افزون بر 

می تواند  گیالن،  استان  مردم  به  خدمات رسانی 
نزدیک ترین مقصد درمانی گردشگران سالمت در 

شمال کشور باشد.
شامل  مصوب  تخت   180 دارای  بیمارستان  این 
 )CCU(سی سی یو 45تخت،    )ICU( آی سی یو
10تخت، ان آی سی یو)NICU(  6تخت، آی سی یی 
اُاچ)ICU-OH( 5تخت، قلب 8 تخت، پست آنژیو 
8 تخت و اتاق عمل 10 تخت است و هم چنین از 

رادیوتراپی،  انکولوژی،  هوایی،  اورژانس  بخش های 
بیماران  بخش  سنگ شکن،  لیزیک،  براکی تراپی، 
و  آندوسکوپی  آنزیوگرافی،   ،)IPD( بین الملل
پاتولوژی،  و  آزمایشگاه  فیزیوتراپی،  کولونوسکوپی، 
بخش تصویربرداری مجهز به دستگاه سی تی اسکن 
است.  برخوردار  تسال   1.5 ام آرآی  و  اسالیس   16
خدمات  بیمارستان  این  در  مختلفی  درمانگاه های 
در  فوق تخصصی  و  تخصصی  عمومی،  درمانی 

بیمارستان قائم)عج( رشت

نشسته بر سر راه ابریشم
بیمه های پایه، 3٠ میلیارد تومان به بیمارستان بدهکارند
آغاز عملیات ساختماني بیمارستان بین المللي قائم)عج( در بهمن 1388 و بهره برداري از آن در فروردین 1392 بوده است. این بیمارستان در زمیني به 
مساحت 12000 متر مربع و با زیربنایي بالغ بر 20000 متر مربع در شش طبقه در شهر رشت واقع شده است. اندیشه ارایه خدمت بهینه درمانی در محیطی 
آرام و دلپذیر، با هدف ارتقاي کیفي سطح ارایه خدمات سالمت به بیماران داخل و خارج از کشور و هم چنین توجه به گردشگری سالمت، بنیان گذاران 
بیمارستان را واداشته است تا بیمارستانی با بهترین استانداردهای جهانی با مدرن ترین و برترین فناوري ها و کارآمدترین نیروهاي انساني متخصص 

بسازند و این مجموعه را به عنوان برترین قطب ارایه خدمات سالمت در شمال کشور به همگان معرفي کنند.
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زنان،  پوست،  ارتوپدی،  قلب،  بازتوانی  زمینه های 
کودکان،  جراحی،  داخلی،  بینی،  و  حلق  و  گوش 

پستان، آریتمی، سنکوپ را ارایه می دهند.
مدیرعامل  کریم زادحق  علیرضا  دکتر  گفته  به 
بیمارستان، مجوز افزایش 100 تخت برای بیمارستان 
در  بیمارستان  توسعه  طرح  و  است  شده  دریافت 

آینده ای نزدیک آغاز می شود.
باالی  به  بیمارستان  این  در  تخت  اشغال  ضریب 
رضایتمندی  نشانگر  که  می رسد  درصد   70
مراجعه کنندگان به این بیمارستان است: »درطول 
درصد   98 قائم)عج(  بیمارستان  فعالیت  سال  چهار 
رضایتمندی از عملکرد بیمارستان وجود دارد این 
تازه راه اندازی شده قابل  بیمارستان  برای یک  آمار 

قبول و مناسب است.«
قائم)عج( در رشت، کارآفرینی  بیمارستان  راه اندازی 
داشت.  پی  در  را  درمانی  نیروی  نفر   1000 برای 
بیش از 200 نفر پزشک متخصص و فوق متخصص 
در این بیمارستان به درمان بیماران می پردازند. هم 
چنین 850 نفر نیروی پرستار، پیراپزشک، خدماتی و 
انتظاماتی دارد. یکی از ویژگی های بیمارستان قائم)عج( 
برخورد خوب و خوشرویی کارکنان آن به ویژه در 
بخش های مراقبت ویژه است که پزشکان و پرستاران 

با صبر و حوصله و روی گشاده به مراقبت و درمان 
بیماران این بخش ها می پردازند.

باتوجه به این که این بیمارستان درحوزه گردشگری 
فعالیت می کند، دکتر کریم زاد مدیرعامل  سالمت 
بیمارستان در فروردین 95 به همراه هیأت اقتصادی 
ریاست جمهوری در قالب تیم گردشگری سالمت به 
کشور اتریش رهسپار شد: »این تیم شامل 4 بیمارستان 

قائم)عج(  بیمارستان  تهران،  کسری  مشهد،  رضوی 
رشت و هتل بیمارستان گاندی تهران بود که انتخاب 
بیمارستان قائم)عج( به عنوان یکی از 4 بیمارستان نمونه 
کشور برای سفر به اتریش از نکات دارای اهمیت بود. از 
آنجا که ضرورت داشتن اعتبار بخشی بین المللی برای 
جذب گردشگران سالمت احساس شد بیمارستان 
کانادا   )ACI( اِی سی آی  شرکت  با  تاسیس  ازآغاز 
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قرارداد بست. 3سال پیش قراردادی بسته شد که 
تحت نظارت شرکت اِی سی آی )ACI( کانادا بودیم. 
آن ها در ارزیابی بهمن ماه سال گذشته به مدت یک 
هفته با یک تیم کامل کانادایی در بیمارستان مستقر 
قرار دادند و  ارزیابی  را مورد  بیمارستان  و  شدند 
اعالم کردند که این بیمارستان مانند یک هتل 5 
ستاره با مجهزترین و به روزترین تجهیزات پزشکی 
و مجرب ترین کادر درمان در حال فعالیت است و 
بیمارستان موفق به دریافت اعتباربخشی بین المللی 
اِی سی آی )ACI( شد و این در حالی است که این 
بیمارستان در سالیان گذشته موفق به دریافت رتبه 

درجه یک در اعتباربخشی ملی شده است.« 
این  بر  »ما  می کند:  تأکید  بیمارستان  مدیرعامل 
باور هستیم که شهروند ایرانی شایستگی دریافت 
خدمات ممتاز را دارد از این رو خود را ملزم به ارایه 
مسؤوالن  از  ما  انتظار  می دانیم.  کامل  خدماتی 
برداشتن موانع است زیرا باید از یک بخش خصوصی 
که هزینه زیادی برای اورژانس هوایی کرده و سایت 
فرود بالگرد استاندارد تجهیز و راه اندازی کرده است 
کنارگذاشته  سخت گیری  ها  باید  کنند.  حمایت 
شود و تقاضا داریم نگویند که اورژانس هوایی فقط 
در بخش دولتی فعال باشد. ما براساس معیارهای 
دانشگاهی عمل می کنیم. هدف ما کمک رسانی به 
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مردم در سریع ترین زمان ممکن است. درخواست 
ما ازمسؤوالن این است که درمورد اورژانس هوایی 
راهکاری برای ورود بخش خصوصی داشته باشد 
تا  باشند  داشته  بیمه ای  پوشش  آن  به  نسبت  و 
شهروندان بتوانند برای استفاده از خدمات اورژانس 

هوایی از پوشش بیمه بهره مند شوند.«
این بیمارستان برای تامین برق نیز از پیشرفته ترین 
نام نیروگاه خودتامین برق  فناوری روز جهان به 
کرده اند  تالش  آن ها  می کند.  استفاده   )CCHP(
از  را  با محیط زیست  بهره هم خوان  بیشترین  که 
این ژنراتور ببرند: »گازی که ازخروجی یک ژنراتور 
بیرون می آید 400 درجه حرارت دارد برای این که 
از رهاشدن گاز در هوا و آسیب زدن این حرارت به 
الیه اوزن جلوگیری شود، خروجی ژنراتور به چیلر 
بیمارستان وصل شده است که در زمستان گرمایش 
و در تابستان سرمایش ایجاد می کند. بنابراین آب و 
برق بیمارستان درهمین  جا تامین می شود که یک 
پروژه زیست محیطی است و نخستین بیمارستان 
درکشور هستیم که این اقدام را انجام می دهیم.« 
در واقع بیمارستان از نظر انرژی تقریبا خودکفا است.

نصب دستگاه اي ایکس 5٠٠
امروزه دید واضح و شفاف بدون نیاز به استفاده از عینک 

و دیگر لوازم کمکي هم چون لنزهاي تماسي از دغدغه 
هاي مردم به شمار می رود. با مکانیزه شدن روز افزون 
زندگی، نیاز مردم به آسودگی و سبک بالی بیشتر شده 
است. در همین راستا بیمارستان قائم)عج(، با توجه به 
نیاز استان زیبا و سرسبز گیالن به وجود دستگاهي 
بین بردن  از  با هدف  و  مدرن جهت حذف عینک 
عیوب انکساری چشم، همگام با دیگر مراکز درماني 
مدرن دنیا اقدام به خرید، نصب و راه اندازي یکی از 
به روزترین و سریع ترین دستگاه های لیزر اگزایمر دنیا 
به نام ای ایکسEX500( 500( از شرکت آلکان که 
ساخت کشور آمریکا است، کرده که تحسین همگان را 
برانگیخته و تمام تأییدیه های جهانی از جمله اف دی ای 
)FDA( آمریکا را کسب کرده است. با نصب این دستگاه 
فوق مدرن در مرکز جراحی لیزیک بیمارستان قائم)عج(، 
امکان انجام عمل های لیزیک، الزک و پی آرِکی در 
کوتاه ترین زمان ممکن، با دقتی در حد یک صدم 
برای  باال  بسیار  و ضمانت  ایمنی  با  و  نمره چشم 
استفاده راحت مردم استان گیالن و دیگر استان های 
همجوار فراهم می شود. شایع ترین مشکالت بینایي، 
عیوب انکساري چشم، شامل دوربیني، نزدیک بیني، 
آستیگماتیسم و پیرچشمي و عیوب انکساری مرکب 
نزدیک  و  دوربینی+آستیگماتیسم   شامل  چشم 
بینی+آستیگماتیسم است: »جای بسی خوشحالی 
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است که در بیمارستان قائم)عج( رشت، می توان با یکی 
از مدرن ترین و سریع ترین دستگاه های لیزر چشم دنیا 
و با استفاده از امکانات به روز و هم چنین بهره گیری 
از جراحان زبردست و زبده، اقدام به اعمال جراحی 
لیزیک، الزک و پی آرِکی کرد و عینک و یا لنزهای 
تماسی را برای همیشه از صورت و چشم ها حذف 

کرد.«
در  برای خودکفایی  قائم)عج(  بیمارستان  دیگر  گام 
مراجعه کنندگان  حال  رفاه  برای  و  درمان  بخش 
خریداری تجهیزات و راه اندازی بخش رادیوتراپی 
نبود مرکز  به  توجه  »با  است:  بوده  براکی تراپی  و 
پرتودرمانی و براکی تراپی در یک بیمارستان مجهز در 
استان گیالن و هم چنین استان های هم جوار به عنوان 
یک مرکز پرتودرمانی قابل قیاس با استانداردهای 
کار  انجام  لزوم  نیز  و  دنیا  معتبر  انکولوژی  مراکز 
هماهنگ تیمی و گروهی برای درمان های انکولوژی، 
نیاز به احداث یک مرکز پرتودرمانی استاندارد در 
یک بیمارستان مجهز در استان گیالن حس شد. در 
همین راستا بیمارستان قائم)عج( با راه اندازی و تاسیس 
شمال  انکولوژی  رادیوتراپی  مرکز  پیشرفته ترین 
کشور منطبق بر استانداردهای مراکز پرتودرمانی و 
انکولوژی معتبر جهان و هم چنین با همکاری و کمک 
پزشکان مجرب و زبده همگام با دانش روز پزشکی 
و نیز استفاده از کارکنان مجرب، منتخب، صبور و 
دلسوز این افتخار را دارد که با هدف ارایه بهترین 
بیماران  پذیرای  درمانی  روش های  علمی ترین  و 

نیازمند پرتودرمانی و شیمی درمانی باشد.«
در  چالش  بزرگ ترین  مجوزها  دریافت  روند 
بخش  »وقتی  است:  خصوصی  بیمارستان های 
خصوصی یک طرح توسعه ای دارد دولت باید حمایت 
کند و از این که باری از روی دوشش برداشته می شود 
خوشحال باشد. اما متاسفانه گاهی برای دریافت 
مجوز یک بخش که نیاز واقعی استان بوده است 
به  ما  پیشنهاد  کرده ایم.  دریافت  مجوز  به سختی 
مسؤوالن آسان کردن روند دریافت مجوزها است. 
البته هم اکنون تا حدودی بهتر شده است و امیدواریم 
بخش  رشد  به  دست کم  تا  شود  این  از  بهتر  که 
خصوصی که می خواهد به عرصه سالمت کشورکمک 
کند، بینجامد. دولت باید به حمایت بخش خصوصی 
درحوزه سالمت بپردازد تا شاهد توسعه روز افزون 
وضعیت بهداشت و درمان در تمام مناطق کشور و 
بیمارستانی و تخت های  تعداد تخت های  افزایش 

ویژه باشیم. ان شااهلل«                                                                      



راهنام
کنگره تازه های کودکان و نوزادان

بیستمین کنگره رسارسی انجمن علمی اپتومرتی ایران

بیست ونهمین هامیش بین املللی بیامری های کودکان

هشتمین کنگره زیست همسان آسیا

گردهامیی بیامری های سینه لندن ۲۰۱۷

منایشگاه دارو دوسلدورف  

منایشگاه داروسازی کامبوج ۲۰۱۷  
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کنگره تازه های کودکان و نوزادان از سوی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و انجمن پزشکان کودکان آذربایجان شرقی در 
روزهای پنجم و ششم مردادماه امسال در هتل پارس ائل گلی تبریز برگزار می شود. 

کنگره تازه های بیماری های کودکان و نوزادان با محورهای تازه های واکسیناسیون، اپیدمیولوژی بیماری های عفونی 
منطقه، بیماری های جدید نوظهور و نوپدید و موضوعات کلی کودکان و نوزادان برگزار می شود. 

www.congress.tbzmed.ac.ir

کنگره تازه های کودکان و نوزادان
5 و 6 مرداد

هفتمین کنگره تخصصی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون از سوی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انجمن کنترل عفونت در روزهای سی ام و سی ویکم مردادماه امسال در مرکز 

همایش های رازی تهران برگزار می شود.
استانداردهای ایزوالسیون در کنترل عفونت های بیمارستانی، نگرش جدید بر چالش های بالینی مواد و تجهیزات 
مصرفی در حوزه کنترل عفونت، تبیین، حفظ و افزایش ایمنی بیمار و کارکنان با به کارگیری موازین پیشگیری 
و کنترل عفونت، نقش استانداردهای ایمنی بیمار در پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی، نقش تجهیزات 
پزشکی و مواد حوزه پیشگیری و کنترل عفونت در طرح تحول نظام سالمت، نقش تجهیزات پزشکی و مواد 
حوزه پیشگیری و کنترل عفونت دراعتباربخشی بیمارستان ها، اهمیت نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی در 
کنترل عفونت و چگونگی اقدامات کنترلی، عرضه روش های اجرایی جدید درزمینه کاربرد ایمن موادومحلول های 
ضدعفونی کننده از جمله محورهای برگزاری کنگره تخصصی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل 

عفونت و استریلیزاسیون است.
www.sterileonline.com

هفتمین کنگره تخصصی استانداردهای تجهیزات 
پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون

3٠ و 31 مرداد

بیستمین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران از هشتم تا دهم مردادماه امسال از سوی انجمن علمی 
اپتومتری ایران و با همکاری گروه اپتومتری دانشگاه علوم پزشکی ایران، شهید بهشتی و مشهد و جامعه اپتومتری 

ایران در مرکز همایش های رازی تهران برگزار می شود.
عیوب انکساری چشم، اپتومتری کودکان، آمبلیوپی و دید دوچشمی، جراحی های ریفرکتیو چشم، بیماری های 
چشمی، کم بینایی و بینایی سالمندان از محورهای برگزاری بیستمین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری 

ایران است.
www.ioac.ir

بیستمین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران
٨ تا 1٠ مرداد
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کنگره بین المللی افق های جدید در بیهوشی و مراقبت های پیش، هم زمان و پس از عمل های جراحی از سوی 
دانشگاه علوم پزشکی شیراز از نوزدهم تا بیست ویکم مهرماه امسال در این دانشگاه برگزار می شود. 

در همایش افق های جدید در بیهوشی و مراقبت های پیش، هم زمان و پس از اعمال جراحی پزشکان، جراحان و 
پیراپزشکان درمورد شیوه های نوین و پیشرفته خدمات رسانی مناسب تر به بیماران از زمان ورود تا ترخیص و انجام 
کارهای مراقبتی گروهی، آشنا می شوند و از تجربیات و دستاوردهای پزشکان موفق این حوزه در دنیا آگاهی می یابند.
www.sums.ac.ir  

کنگره بین المللی افق های جدید در بیهوشی و 
مراقبت های پیش، هم زمان و پس از عمل های جراحی

19 تا 21 مهر

دومین کنگره بین المللی و نهمین کنگره سراسری سرطان پستان از سوی پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی 
علوم پزشکی تهران از بیست وششم تا بیست وهشتم مهرماه امسال در سالن همایش های رازی تهران برگزار می شود.
اپیدمیولوژی و بار سرطان پستان، غربالگری و پیشگیری در سرطان پستان، تصویربرداری و روش های مداخله ای، 
جراحی انکوپالستی و بازسازی، درمان های ادجوانت و نئوادجوانت در سرطان پستان، رادیوتراپی در سرطان پستان، 
ژنتیک و سرطان پستان توارثی، ایمونوتراپی و سلول درمانی در سرطان پستان، پاتولوژی و ایمونوهیستوشیمی، کیفیت 
زندگی، حفظ باروری، کاربردهای انفورماتیک در سرطان پستان، جنبه های اخالقی در سرطان پستان و کاربردهای 

مهندسی پزشکی از محورهای برگزاری دومین کنگره بین المللی و نهمین کنگره سراسری سرطان پستان است.

www.ibcrc.ir

دومین کنگره بین المللی و نهمین کنگره سراسری 
سرطان پستان

26 تا 2٨ مهر

سیزدهمین کنگره بین المللی بیهوشی، مراقبت های ویژه و طب درد از سوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، انجمن 
آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران از هجدهم تا بیست ویکم مهرماه امسال در دانشگاه شیراز برگزار می شود. 

در این همایش متخصصان به ارایه جدیدترین دستاوردها و شیوه های نوین و پیشرفته در حوزه بیهوشی، مراقبت های 
ویژه و طب درد می پردازند. 

www.iranesthesia.org

سیزدهمین کنگره بین المللی بیهوشی، مراقبت های 
ویژه و طب درد

1٨ تا 21 مهر

بیست ونهمین همایش بین المللی بیماری های کودکان از سوی مرکز طبی کودکان، گروه کودکان و مرکز تحقیقات 
رشد و تکامل دانشگاه علوم پزشکی تهران و انجمن غدد و متابولیسم کودکان از بیست وهفتم تا سی ام مهرماه امسال 

در سالن همایش های مرکز طبی کودکان تهران برگزار می شود.
در بیست ونهمین همایش بیماری های کودکان، محققان و متخصصان به ارایه جدیدترین دستاوردهای علمی در 
حوزه بیماری های کودکان می پردازند. افزون بر این، آشنایی با تجهیزات نوین پزشکی و فر آوردهای دارویی جدید از 
ویژگی های این همایش است. پانزدهمین همایش پرستاری کودکان نیز هم زمان با این همایش برگزار خواهد شد.  
www.iranped.ir

بیست ونهمین همایش بین المللی بیماری های کودکان
27 تا 3٠ مهر
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نمایشگاه دارویی کره با شرکت بیش از 5000 تن از اهل فن از بیش از 50 کشور جهان از 22 تا 24 آگوست 2017 
)31مرداد تا 2 شهریور( در سئول پایتخت کره جنوبی برگزار خواهد شد. شعار این نمایشگاه محصوالت جهان 
داروسازی، مردم و راهکار ها است. برگزارکنندگان این نمایشگاه می گویند اگر شما به دنبال فرصت های اقتصادی 
در بازار به سرعت در حال رشد کره جنوبی و منطقه اطرافش هستید، این نمایشگاه یک فرصت مناسب است. این 
برنامه سه روزه شامل فرصت های شبکه سازی و کنفرانس های پرمحتوایی است که نشان دهنده نقش مهم آن در 

توانمندسازی کسب وکارهای داخلی و بین المللی است.
www.cphi.com/korea

نمایشگاه دارویی کره  
CPhI Korea 2017 / 31 مرداد تا 2 شهریور

شانزدهمین کنفرانس ساالنه مدیریت بیمارستان آسیا در روزهای 23 و 24 آگوست 2017 )یکم و دوم شهریور( در 
شهر مانیل در فیلیپین برگزار خواهد شد. این کنفرانس یک برنامه منطقه ای برای دسترسی صاحبان بیمارستان ها، 
مدیران درجه C، مقامات پزشکی و بهداشتی به طرح های مدیریت بین المللی بهداشت، بهترین شیوه ها و راه حل ها و 
هم چنین محیطی برای شکل گیری نیرویی بالقوه برای شبکه سازی در آسیا است. مدیران ارشد بهداشتی از سرتاسر 
منطقه در این کنفرانس به تبادل اندیشه ها و آموختن از یکدیگر در تحول در شیوه های کسب وکار، روش های خالقانه 

و بهبود ساختارهای مدیریتی و مراقبت های بهداشتی خواهند پرداخت.
www.hospitalmanagementasia.com

کنفرانس مدیریت بیمارستان آسیا 2٠17  
Hospitalmanagement / 1 تا 2 شهریور

دومین کنفرانس جهانی عصب شناسی کودکان 31 آگوست تا 2 سپتامبر 2017 )9 تا 11 شهریور( در کشور چک برگزار 
می شود. برگزاری کنندگان این کنفرانس که در شهر پراگ برپا خواهد شد از همه پژوهشگران برجسته و دانشجویان 
دعوت کرده که با حضور در این کنفرانس شاهد مباحث گران بهای علمی باشند و در نوآوری های تازه در زمینه طب اطفال 
مشارکت کنند. این کنفرانس به جدیدترین نوآوری ها در تحقیقات مربوط به همه قسمت های عصب شناسی کودکان 
توجه ویژه خواهد کرد و سرمایه گذاران در سراسر جهان خواهند توانست از این فرصت برای شبکه سازی و دریافت 
نوآوری های علمی استفاده کنند. موضوع اصلی این کنفرانس »شبکه سازی ایده های تازه برای درمان اختالالت عصبی 

کودکان« است که پیشرفت های خالقانه در پژوهش های عصب شناسی کودکان را بازتاب می دهند.
www.pediatricneurology.conferenceseries.com

دومین کنفرانس جهانی عصب شناسی کودکان
Pediatric Neurology 2017 / 9 تا 1 شهریور

موضوع اصلی هشتمین کنگره زیست همسان آسیا رونمایی زیست همسان از یک نوآوری روبه جلو است که طیف 
گسترده ای از نشست های منتقدانه و مهم را به خود اختصاص خواهد داد. اهمیت این کنگره از آن جهت است که بیش 
از 380 شرکت تولیدکننده محصوالت مربوط به زیست شناسی و زیست همسان و 55 هزار صنعتگر در سراسر جهان 
در این زمینه فعالیت های پژوهشی انجام می دهند. برآورد می شود که بازار جهانی زیست همسان )زیرمجموعه 
زیست شناسی( تا سال 2020 به 26 بیلیون دالر سودآوری برسد. تولیدات زیست همسان هم اکنون بیش از هر نقطه 
از جهان در منطقه آسیا و اقیانوسه در حال توسعه است که به فرصت های مالی برای سرمایه گذاران و مشارکت بیشتر 
بیماران در آزمایش های بالینی زیست همسان منجر شده است. این کنگره در روزهای 10 تا 12 آگوست 2017 )19 

تا 21 مرداد( در شهر پکن برگزار خواهد شد.
 www.biosimilars-biologics.pharmaceuticalconferences.com

هشتمین کنگره زیست همسان آسیا
Biosimilars 2017 / 19 تا 21 مرداد
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نمایشگاه پزشکی تایلند برنامه ای است که از سوی گروه نمایشگاهی دوسلدورف 6 تا 8 سپتامبر 2017 )15 تا 
17 شهریور( برگزار می شود. این نمایشگاه در سال 2003 آغاز به کار کرد و هم اکنون مهمترین اجالس پزشکی و 
بهداشتی این کشور است. این نمایشگاه که توجه ویژه ای به وسایل و تجهیزات پزشکی برای بیمارستان ها و بخش های 
تشخیصی، دارویی و توان بخشی دارد، فرصت خوبی برای ورود به بازار پویای تایلند و جنوب شرق آسیا است. حمایت 
سازمان های صنفی و صنعتی مهم تایلند و منطقه، هم چون وزارت بهداشت این کشور و اتحادیه بیمارستان های آسیا 
از این نمایشگاه پزشکی تایلند، باعث شده که این نمایشگاه بازار مطلوبی برای بنگاه های اقتصادی باشد. در نمایشگاه 

سال 2015، حدود 7 هزار و 222 بازدیدکننده تجاری از 59 کشور جهان شرکت داشتند.

www.medicalfair-thailand.com

کنفرانس توان بخشی سنگاپور با موضوع یک پارچه سازی توان بخشی، از بیمارستان تا جامعه، هفتم و هشتم سپتامبر 
2017 )16 و 17 شهریور( از سوی بیمارستان عمومی سنگاپور در دانشکده این بیمارستان برگزار خواهد شد.

دستور کار این کنفرانس گستره بزرگی از موضوعات را در بر خواهد گرفت. از طیف سنتی مغز و اعصاب و توان بخشی 
اسکلتی عضالنی تا بخش های معاصر از جمله پیری، سرطان و توان بخشی های قلبی و ریوی و هم چنین ساختار های 
تازه علمی و مرتبط در توان بخشی، مشارکت های حرفه ای در تمام سطوح خدمات توان بخشی در مراکز درمانی 
تخصصی و بیمارستان های عمومی، خانه های سالمندان، توان بخشی سرپایی و توان بخشی در جامعه را در 
برمی گیرد. دستور کار کنفرانس از این قرار است: توجهات ویژه معاصر به موضوعات پیری و توان بخشی سرطان، 
زمینه های ایجادشده در ضرب خوردگی، ستون فقرات، آسیب مغزی، توان بخشی قلبی ریوی و اسکلتی عضالنی 
شامل شکستگی لگن. سازوکار های مراقبت شامل خدمات بهداشتی مربوط به توان بخشی، تحقیق توان بخشی، 
توان بخشی از راه دور و ارایه مراقبت های منسجم. بازپروری آی سی یو )ICU(، فناوری توان بخشی، تحریک مغز، 

رباتیک و حقیقت مجازی.
www.singaporerehab.com

هفتمین گردهمایی بیماری های سینه لندن خود را در روزهای 7 تا 9 سپتامبر 2017 )شانزدهم تا هجدهم شهریور( 
در این شهر برگزار خواهد کرد. این نشست ها از مهم ترین نمونه ها در تقویم علمی است. نشست سال 2016 با حضور 
50 سخنران خبره در حضور 400 مهمان از نقاط مختلف جهان برگزار شد. ژیان فرهادی و خامه مازیه دو تن از 
برگزارکنندگان این نشست در دعوتنامه خود نوشته اند برای ارایه برنامه ای الهام بخش و پروبال دهنده اندیشه در 
موضوع غده شناسی و جراحی ترمیم و زیبایی سینه تالش کرده اند. نشست امسال به موضوع نوآوری ها و روندهای 
تازه در جراحی ترمیمی و زیبایی سینه توجه خواهد کرد. هم چنین، برای دیگر فعاالن مرتبط با این بخش، از جمله 

پرستاران بیماری های سینه و متخصصان بیماری های مربوط به زخم، برنامه هایی پیش بینی شده است.

www.londonbreastmeeting.com

نمایشگاه پزشکی تایلند
MEDICAL FAIR / 15 تا 17 شهریور

پنجمین کنفرانس توان بخشی سنگاپور
Singapore Rehab 2017 / 16 تا 17 شهریور

گردهمایی بیماری های سینه لندن 2٠17
London Breast Mceting  2017 / 16 تا 1٨ شهریور



راهنما

6465  /www.sanatdarman.ir سال هفتم / شماره 73 /  خرداد  1396 

شهر میالن امسال از روز نهم تا سیزدهم سپتامبر 2017 )هجدهم تا بیست ودوم شهریور( میزبان بزرگترین 
گردهمایی متخصصان دستگاه تنفسی در جهان خواهد بود که از سوی مجمع اروپایی دستگاه تنفسی برگزار خواهد 
شد. این گردهمایی در برگیرنده برنامه های علمی و آموزشی برای استفاده محققان، متخصصان بالینی، پزشکان 

عمومی و دیگر فعاالن حوزه سالمت است. 

www.erscongress.org/registration-2017.html

کنگره جهانی مجمع اروپایی دستگاه تنفسی اروپا 
در سال 2٠17  

Ers Congress 2017 / 1٨ تا 22 شهریور

سومین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صعنت داروسازی و پزشکی کامبوج از روز 15 تا 17 سپتامبر 2017 )24 تا 26 
شهریور( در مرکز نمایشگاه ها و همایش های جزیره الماس شهر پنوم پن برگزار می شود. این نمایشگاه فرصت خوبی 
برای همکاری های اقتصادی، شبکه سازی، ورود به بازارهای بالقوه و هم چنین تبادل اطالعات مفید و نوآوری های 
تازه است. بازار صنعت پزشکی کامبوج از آن جهت اهمیت دارد که دولت این کشور بر روی سامانه های بازپرداخت و 
دارویی مدیریت ندارد و هم دولت و هم بخش های خصوصی از همه نقاط جهان می توانند در بهبود ساختار بهداشتی 
این کشور سهیم باشند. بیش از هزار مرکز بهداشتی در این کشور متقاضی کارمندان حرفه ای آموزش دیده، داروهای 
با کیفیت و تجهیزات پزشکی هستند. بازار کامبوج دارای بیش از پانزده میلیون مصرف کننده است و عالوه بر این، این 

کشور راهی برای دسترسی به بازارهای دیگری در منطقه از جمله تایلند، الئوس و ویتنام است.

www.pharmed-cambodia.com

نمایشگاه داروسازی کامبوج 2٠17  
cambodia phar-med / 24 تا 26 شهریور

نمایشگاه دارو آلمان )Expopharm( از 13 تا 16 سپتامبر 2017 )22 تا 25 شهریور( در مرکز نمایشگاه های 
دوسلدورف برگزار خواهد می شود. بخش جهان دارو نبض بازار داروسازی و نمایش آخرین پیشرفت ها در این 
رابطه است. در شب نمایشگاه دارو، همه داروسازان و غرفه داران و بازدیدکنندگان به مهمانی دعوت می شوند. 
بخش محل مالقات بین المللی برنامه اصلی برای غرفه داران خارجی برای به نمایش گذاشتن محصوالت و 
خدمت شان است. در همایش های غرفه داران نیز تولیدکنندگان به ارایه محصوالت و نوآوری های خود خواهند 
پرداخت. سال گذشته حدود 26 هزار تن از اهالی صنعت داروسازی جهان در نمایشگاه دارو آلمان که در مونیخ 

آلمان برگزار شد حضور داشتند.

www.expopharm.eu

نمایشگاه دارو دوسلدورف  
Expopharm / 22 تا 25 شهریور

برگ زرین
نیاز  انتشار تاکنون، در روند اطالع رسانی اخبار و رویدادهای حوزه تجهیزات پزشکی،  از آغاز  ماهنامه »صنعت درمان«، 

خوانندگان را نیز در روندکاری خود پیگیری کرده و همکاران ما در تالش بوده اند تا در شیوه های گوناگون اطالع رسانی، به 

این نیازها پاسخ دهند؛ از همین رو، بخش تازه ای که همخوان با خواست خوانندگان باشد، به ماهنامه افزوده شده است: 

»برگ زرین«.

»برگ زرین«، شیوه ای از اطالع رسانی تبلیغاتی و انتشار آگهی است که به نیازمندی های خوانندگان می پردازد ]همان گونه 

که در روزنامه های پرشمارگان، بخشی به نام نیازمندی منتشر می شود[؛ برای پاسخ به نیاز: شرکت هایی که خواهان انتشار 

شرکت های  درباره  اطالعاتی  دارند  دوست  که  خوانندگانی  و  هستند  تحریر  کاغذ  در  و  کوچک  کادرهای  در  آگهی شان 

بازرسی، شرکت های حسابرسی، شرکت های تبلیغاتی و  توزیع کننده تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی و دارو، شرکت های 

برگزارکنندگان همایش ها و کنگره ها، سالن های همایش و نمایشگاه ها، آژانس های مسافرتی، هتل ها، صرافی ها، واگذاری 

سهام بیمارستان ها، مراکز درمانی، آزمایشگاه ها و داروخانه ها دریافت کنند و همچنین شرکت هایی که برای مشارکت و 

همکاری یا استخدام نیرو خواهان چاپ آگهی هستند و همچنین خوانندگانی که سرمایه گذاری، مشارکت و همکاری با 

شرکت ها را پیگیری می کنند یا خوانندگانی که کار مناسب تخصص شان را جست وجو می کنند.

ما »برگ زرین« را به شما پیشنهاد می کنیم تا پاسخ نیازمندی های خود را در اینجا بیابید.

تعرفه آگهی های برگ زرین

قیمت به ریالاندازه آگهیقیمت به ریالاندازه آگهی
18×12,53/000/00018×3,51/000/000

8×252/500/0008,5×9900/000
14×12,52/000/0004×271/200/000
8,5×171/800/0004×12,5600/000

    18×81/600/0004×9400/000
9×131/500/0004×4200/000
9×141/500/0008×131/200/000

8,5×171/700/000
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برگ زرين

استخدام

  شرکت آرایه زیستی پیشرفته 

جهت تکمیل بخش فروش سیستم های تصویربرداری ترجیحا از 
دانش آموختگان رشته های مهندسی پزشکی و الکترونیک دعوت 

به همکاری می نماید.

hr@arayeh-medical.com : ارسال رزومه
دورنگار: 88768905

استخدام

استخدام

شرکت پیشگامان صنعت تایماز

استخدام

مرکز تخصصی دندانپزشکی نور

خدمات دندانپزشکی زیبایی - سفید کردن دندان با لیزر
ایمپلنت های دندانی

درمان ریشه
انواع پروتزهای دندانی

جراحی لثه - حذف بدرنگی های لثه با لیزر
خدمات تخصصی بیماری های دهان و مفصل فک

خدمات تخصصی جراحی دهان و فک
خدمات دندانپزشکی کودکان

آدرس: تهران، بلوار آفریقا )جردن(، بن بست

 نور )جنب پمپ بنزین(، پالک 8، واحد 12

تلفن:6 - 88673895

)ساعات پذیرش: 15:30 الی 21(

Noor Dentistry Center

 جهت تکمیل کادر فروش تجهیزات اتاق عمل از فارغ التحصیالن رشته های مرتبط
 از دانشگاه های معتبر با تسلط کامل به زبان انگلیسی، آشنایی کامل به کامپیوتر، 
ارتباط عمومی بسیار قوی و حداقل دوسال تجربه کاری مرتبط دعوت به همکاری 
می نماید. از عالقه مندان دعوت می شود تا رزومه خود را به نشانی زیر ارسال نمایند.

job@timaz.com

               به یک خانم آشنا به برنامه حسابداری هلو و امور دفتری با 
روابط عمومی باال جهت کار در شرکت تجهیزات پزشکی معتبر در 

منطقه توانیر تهران بصورت تمام وقت نیازمندیم.

info@vazinteb.com

یک شرکت معتبر تجهیزات پزشکی، جهت تکمیل کادر بازرگانی 
خود  از  افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید:

با گرایش مهندسی پزشکی، پیراپزشکی و یا  1- کارشناس 
 رشته های مرتبط

2- حداکثر سن 27 سال

3- آشنا با زبان انگلیسی

info@tjn-eng.com 4- ارسال رزومه به

  

برگ زرين

استخدام
                فرصتی عالی برای شما که یک فروشنده حرفه ای هستید:

          شرکت پیشگامان راه طب، جهت تکمیل کادر فروس خود 5 کارشناس فروش استخدام می نماید.
        شما هم میتوانید کارشناس فروش این شرکت باشید.

        لطفا رزومه خود را برای ما ارسال نمایید
employment@prtmedical.ir

استخدام

استخدام

شرایط احرازسمت

رشته های مربوط به مهندسی پزشکی، سابقه کاری مرتبطکارشناس فروش

رشته های مربوط به مهندسی پزشکی، سابقه سرپرستی یا سرپرست/ مدیرفروش
مدیریت مرتبط

دکترای داروسازیرگوالتور

لیسانس یا فوق لیسانس پرستاری/خانم/ماموریت شهری و بین شهرینماینده علمی

رشته های فنی / تجربه کافی مرتبطکارشناس فنی

لیسانس، فوق لیسانس حسابداری و رشته های مرتبطکارشناس مالی

لیسانس/ مسلط به زبان انگلیسیمسئول دفتر

تحصیالت و سابقه کاری مرتبط/ مسلط به زبان انگلیسیمدیر بازاریابی

گروه شرکت های خسرو مدیسا طب از افراد واجد شرایط 
 ذیل دعوت به همکاری می نماید.

متقاضیان می توانند اطالعات خود را در سایت گروه به آدرس 
www.kmtmed.co m  درج نمایند.

            شرکت تجهیزات پزشکی و بیمارستانی مارستان

آقا(  انسانی بخش فنی و  فروش )ترجیحا  جهت تکمیل نیروی 
مهندسی  و  پزشکی  مهندسی  رشته های  دانش آموختگان  خود 

الکترونیک را با شرایط مناسب دعوت به همکاری می نماید.

لطفا جهت بررسی و تعیین وقت مصاحبه، رزومه خود را به 
info@marestan.com و یا نمابر 22229585 ارسال نمایید.

               شرکت مهندسی و پزشکی پایون پرتو

از میان افراد عالقه مند و با روابط عمومی باال، مهندس فروش جذب 
می نماید. فارغ التحصیالن رشته های مهندسی پزشکی و الکترونیک 

در اولویت می باشند. 

لطفا رزومه خود را به شماره 88624690 فکس نمایید.

استخدام

استخدام

استخدام

استخدام

استخدام

استخدام            یک شرکت معتبر تجهیزات پزشکی فعال در زمینه 
واردات، جهت تکمیل کادر فروش خود، از یک کارشناس 
عالقه مند ترجیحا با تحصیالت و سابقه کار مرتبط دعوت 

به همکاری می نماید.

لطفا رزومه فارسی خود را به آدرس ایمیل 

hffjob@yahoo.co
ارسال نمایید.

           شرکت معتبر تجهیزات تحقیقاتی و آزمایشگاهی
       جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید:

1- مدیرفنی: دانش آموختگان رشته های مهندسی پزشکی، الکترونیک، بیومکانیک و سایر 
رشته های مرتبط 

گیاهی،  فیزیولوژی  بیوتکنولوژی،  پزشکی،  رشته های  دانش آموختگان  مدیرفروش:   -2
متالوژی، زیست شناسی و سایر رشته های مرتبط

3- گرافیست و تایپیست: مسلط به رشته ی خود و تایپ فارسی و التین، و تایپیست با تسلط 
به تایپ 10 انگشتی فارسی و التین

 own.suraj@gmail.com متقاضیان محترم لطفا رزومه ی خود را به آدرس ایمیل
ارسال نموده و یا با شماره تلفن 22913964 تماس حاصل فرمایید.

شرکت پارس دیدگان
      

به صورت  عالقه مندان  میان  از  فروش  کادر  تکمیل  جهت 
تمام یا پاره وقت دعوت به همکاری می نماید.

 لطفا رزومه کاری خود را به آدرس الکترونیکی 

 info@parsdidegan.com

ارسال و یا به

 شماره فکس 22858002 ارسال نمایید.

           شرکت معتبر مهندسي پزشکي

جهت تکمیل کادر فروش خود از افراد                   

با سابقه کار مرتبط و مهندسان پزشک 

دعوت به همکاري مي نماید.

 ارسال رزومه به ایمیل:

hr@dta-med.com 

             شرکت آریا حکیم، در راستاي توسعه سازماني دپارتمان
واجد  افراد  از  قلب،  الکتروفیزیولوژي  محصوالت  فروش  علمي/ 

شرایط ذیل دعوت به همکاري مي نماید:

- فارغ التحصیل رشته مهندسي پزشکي یا رشته هاي مرتبط
- ترجیحاً با سابقه کار در حیطه تجهیزات یا لوازم تخصصي 

قلب و عروق
- مسلط به زبان انگلیسي

Microsoft Office مسلط به نرم افزارهاي -
- ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت سربازي)آقایان(

 از متقاضیان محترم تقاضا مي گردد رزومه خود را )صرفاً به زبان انگلیسي( 
به آدرس ایمیل ep@aryahakim.com ارسال نمایند.



راهنما

6667  /www.sanatdarman.ir

  

برگ زرين

استخدام
                فرصتی عالی برای شما که یک فروشنده حرفه ای هستید:

          شرکت پیشگامان راه طب، جهت تکمیل کادر فروس خود 5 کارشناس فروش استخدام می نماید.
        شما هم میتوانید کارشناس فروش این شرکت باشید.

        لطفا رزومه خود را برای ما ارسال نمایید
employment@prtmedical.ir

استخدام

استخدام

شرایط احرازسمت

رشته های مربوط به مهندسی پزشکی، سابقه کاری مرتبطکارشناس فروش

رشته های مربوط به مهندسی پزشکی، سابقه سرپرستی یا سرپرست/ مدیرفروش
مدیریت مرتبط

دکترای داروسازیرگوالتور

لیسانس یا فوق لیسانس پرستاری/خانم/ماموریت شهری و بین شهرینماینده علمی

رشته های فنی / تجربه کافی مرتبطکارشناس فنی

لیسانس، فوق لیسانس حسابداری و رشته های مرتبطکارشناس مالی

لیسانس/ مسلط به زبان انگلیسیمسئول دفتر

تحصیالت و سابقه کاری مرتبط/ مسلط به زبان انگلیسیمدیر بازاریابی

گروه شرکت های خسرو مدیسا طب از افراد واجد شرایط 
 ذیل دعوت به همکاری می نماید.

متقاضیان می توانند اطالعات خود را در سایت گروه به آدرس 
www.kmtmed.co m  درج نمایند.

            شرکت تجهیزات پزشکی و بیمارستانی مارستان

آقا(  انسانی بخش فنی و  فروش )ترجیحا  جهت تکمیل نیروی 
مهندسی  و  پزشکی  مهندسی  رشته های  دانش آموختگان  خود 

الکترونیک را با شرایط مناسب دعوت به همکاری می نماید.

لطفا جهت بررسی و تعیین وقت مصاحبه، رزومه خود را به 
info@marestan.com و یا نمابر 22229585 ارسال نمایید.

               شرکت مهندسی و پزشکی پایون پرتو

از میان افراد عالقه مند و با روابط عمومی باال، مهندس فروش جذب 
می نماید. فارغ التحصیالن رشته های مهندسی پزشکی و الکترونیک 

در اولویت می باشند. 

لطفا رزومه خود را به شماره 88624690 فکس نمایید.

استخدام

استخدام

استخدام

استخدام

استخدام

استخدام            یک شرکت معتبر تجهیزات پزشکی فعال در زمینه 
واردات، جهت تکمیل کادر فروش خود، از یک کارشناس 
عالقه مند ترجیحا با تحصیالت و سابقه کار مرتبط دعوت 

به همکاری می نماید.

لطفا رزومه فارسی خود را به آدرس ایمیل 

hffjob@yahoo.co
ارسال نمایید.

           شرکت معتبر تجهیزات تحقیقاتی و آزمایشگاهی
       جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید:

1- مدیرفنی: دانش آموختگان رشته های مهندسی پزشکی، الکترونیک، بیومکانیک و سایر 
رشته های مرتبط 

گیاهی،  فیزیولوژی  بیوتکنولوژی،  پزشکی،  رشته های  دانش آموختگان  مدیرفروش:   -2
متالوژی، زیست شناسی و سایر رشته های مرتبط

3- گرافیست و تایپیست: مسلط به رشته ی خود و تایپ فارسی و التین، و تایپیست با تسلط 
به تایپ 10 انگشتی فارسی و التین

 own.suraj@gmail.com متقاضیان محترم لطفا رزومه ی خود را به آدرس ایمیل
ارسال نموده و یا با شماره تلفن 22913964 تماس حاصل فرمایید.

شرکت پارس دیدگان
      

به صورت  عالقه مندان  میان  از  فروش  کادر  تکمیل  جهت 
تمام یا پاره وقت دعوت به همکاری می نماید.

 لطفا رزومه کاری خود را به آدرس الکترونیکی 

 info@parsdidegan.com

ارسال و یا به

 شماره فکس 22858002 ارسال نمایید.

           شرکت معتبر مهندسي پزشکي

جهت تکمیل کادر فروش خود از افراد                   

با سابقه کار مرتبط و مهندسان پزشک 

دعوت به همکاري مي نماید.

 ارسال رزومه به ایمیل:

hr@dta-med.com 

             شرکت آریا حکیم، در راستاي توسعه سازماني دپارتمان
واجد  افراد  از  قلب،  الکتروفیزیولوژي  محصوالت  فروش  علمي/ 

شرایط ذیل دعوت به همکاري مي نماید:

- فارغ التحصیل رشته مهندسي پزشکي یا رشته هاي مرتبط
- ترجیحاً با سابقه کار در حیطه تجهیزات یا لوازم تخصصي 

قلب و عروق
- مسلط به زبان انگلیسي

Microsoft Office مسلط به نرم افزارهاي -
- ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت سربازي)آقایان(

 از متقاضیان محترم تقاضا مي گردد رزومه خود را )صرفاً به زبان انگلیسي( 
به آدرس ایمیل ep@aryahakim.com ارسال نمایند.



راهنما
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برگ زرين

ماهنامه

برگ زرین، فرصتی است برای دیده شدن

تارنما:www.sanatdarman.irپیامک:9000  333   0935 

ترجمه متون تخصصی برق و مهندسی پزشکی

همانگونه که می دانید بخش عظیمی از منابع و اطالعات رشته مهندسی پزشکی به زبان انگلیسی بوده و همواره یکی ازمشکالت 
دانشجویان این رشته کمبود خدمات ترجمه در این زمینه است. نظر به اینکه ترجمه این متون نیاز به تخصص و تجربه کافی دارد 
و توجه به این مهم که ترجمه متون تخصصی مهندسی پزشکی جز با دید نکته سنجانه یک مهندس پزشکی میسر نخواهد بود. لذا 
سایت DEZMED.COM اقدام به تشکیل یک تیم ترجمه قوی جهت ترجمه متون تخصصی شما متخصصین عزیز نموده است.

http://translate.dezmed.com

جهت  ارسال متون خود و کسب اطالعات بیشتر  با این شماره تماس گرفته و یا با ایمیل  زیر مکاتبه نمایید:

translate.dezmed@yahoo.com
مسؤول تیم ترجمه: 4494 - 346- 0916

استخدام

استخدام
نمایندگی

نمایندگی

          شرکت مهرکام تجهیز

تجهیز  مهرکام  پزشکی  تجهیزات  شرکت    
خانم  نفر  ازیک  فروش خود  کادر  تکمیل  جهت 
)application expert(  اپلیکیشنیست 

 و آشنا به دستگاههای اولتراسوند و سونوگرافی 
تمایل  صورت  در  می نماید.  همکاری  به  دعوت 

رزومه خود را به آدرس :
Ard_t22@yahoo.com
ایمیل نمایید و یا به شماره فکس

 88748624 ارسال نمایید.

              فراخوان پذیرش نمایندگی فعال                                                                                                                                      
               در مراکز استان ها 

هلدینگ جالل آرا  نماینده رسمی کمپانی 3M در 
ایران، جهت فروش محصوالت دندانپزشکی از سراسر 

کشور نماینده فعال می پذیرد.
ارسال رزومه:

تلفن: 88884888
فاکس: 88887174 

cv.dental@jalalara.com:ایمیل

                فراخوان پذیرش نمایندگی فعال در مراکز 
ا                      استان ها 

 هلدینگ جالل آرا  نماینده رسمی کمپانی 3M در ایران، جهت 
فروش محصوالت کنترل عفونت از سراسر کشور نماینده فعال می پذیرد.

: 3M محصوالت کنترل عفونت
- تجهیزات آماده سازی بیمار برای عمل  - استریلیزاسیون  - گچ های 

فایبرگالس و متعلقات  - الکترودهای پزشکی   - گرم کننده های بیمار

ارسال رزومه:   تلفن: 88884888     فاکس: 88887174 
cv.ipd@jalalara.com:ایمیل    

 JMS کمپانی  نماینده  تدا،  شرکت            
ازشرکت های فعال در زمینه تجهیزات پزشکی جهت 
 واگذاری نمایندگی خدمات پس از فروش در استانهای 

هرمزگان و فارس دعوت به همکاری می نماید.

تلفن: 77654216-23 
Rep_teda@yahoo.com :ایمیل

شرکت ابتکار توسعه درمان )اتود(

 نماینده انحصاری توزیع محصوالت درمان زخم B.BRAUN جهت تکمیل کادر مارکتینگ و فروش  در زمینه پانسمان های تخصصی زخم

 از فارغ التحصیالن رشته های  پرستاری، مامایی و سایر رشته های مرتبط  به  عنوان کارشناس علمی زخم دعوت  به  همکاری   می نماید؛

*متقاضیان دارای تجربه کاری در زمینه پانسمان های تخصصی زخم، از اولویت استخدامی برخوردارند*

لطفا رزومه کاری خود را به آدرس پست الکترونیک   HR@etodmed.com  فرستاده یا به شماره فکس89774422- 021  ارسال نمایید.

شماره تلفن تماس جهت کسب اطالعات بیشتر: 021-88554037

نمایندگی


