نشستـ مشترک

نیلوفر حسن-کارشناس تجهیزات پزشکی

نشست مشترک مسئوالن وزارت بهداشت و
انجمن های تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
نشست مشترکی با حضور دکتر
اسدی الری قائم مقام وزیر بهداشت
در امور بین الملل و مسوولین اداره کل
تجهیزات پزشکی با حضور انجمن های
متخصصین و تولیدکننده ،صادرکننده
و واردکننده تجهیزات پزشکی و
آزمایشگاهی کشور در روزچهارشنبه
۲۷دی ۹۶در سالن اجتماعات اداره کل
تجهیزات پزشکی برگزارشد.

قائم مقام وزیر بهداشت در
اموربین الملل در این نشست
مشترک در جمع انجمن ها و
اتحادیه های تولیدکننده ،صادرکننده
و واردکننده تجهیزات پزشکی
کشور سخنانی را در خصوص
اتفاقات اخیر در حوزه تعامالت
مشترک ایران با کشورهای منطقه و
آسیای شرقی ارایه کرد و گزارشی
مبسوط از روند فعالیت های
وارداتی و صادراتی حال و آینده
صنعت تجهیزات پزشکی و دارویی
ایران را درعرصه بین الملل ارایه
کرد.
********
در ادامه دکتر مسائلی ،مشاور
وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی
وزارت بهداشت نیز در این نشست

مشترک با قائم مقام وزیر بهداشت
در امور بین الملل و انجمن ها
و اتحادیه های حوزه تجهیزات
پزشکی کشور ،نکاتی را عنوان کرد
که در ادامه می خوانیم:
خوشحالیم از حضور دکتر
اسدی الری قائم مقام محترم وزیر در
امور بین الملل که انشااهلل شاهد فصل
جدیدی در حضور تجهیزات پزشکی
جمهوری اسالمی ایران در عرصه بین
المللباشیم.
 در مورد کشور عمان
میتوان به عنوان یک جایگزین
مطمئن به جای کشور امارات در
حوزه تجهیزات پزشکی فکر کرد.
همچنین فرصتهای

سرمایهگذاری در آلمان نیز وجود

دارد که سفیر ایران در آلمان پیگیر
برگزاری جلسه نشت مشرک
هستند.
 بحث فقط در مورد
تولیدکنندگان نیست ،بلکه
صادرکنندگان و واردکنندگان هم
باید فعالیت بیشتری داشته باشند
در عرصه بین الملل.
واردکننده
شرکتهای
نیز میتوانند نمایندگی معتبر
شرکتهای خارجی را در ایران
داشته باشند.
موضوع مهم دیگر ارائه
خدمات بعد از فروش است که
شرکتهای ما تجربه زیادی در
این زمینه دارند.
خارجی
سرمایهگذاری
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در حوزه تجهیزات اتفاق افتاده
است و شرکتهای اروپایی
سرمایهگذاری خوبی در کشور
انجام دادند.
 شرکتهای قدیمی واردکننده
نیز به بحث تولید نگاه ویژه داشتند
و تولید تحت برند خارجی را انجام
میدهند که ظرفیت بسیار خوبی
است.
این شرکتهای
قدیمی ارتباط خوبی
با کمپانیهای خارجی
داشتند و شناخت خوبی
از رقبا و منطقه دارند و
کار تولید را در کشور
انجام داده اند.
در زمینه تولید به نظر
باید هابی در تهران ایجاد
کنیم که این هاب متبلور
کننده تولید تجهیزات
پزشکی در کشور باشد.
در این زمینه به
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فرودگاه پیام فکر کردیم و قرار
است جلسهای با مدیران این
فرودگاه داشته باشیم.
 زیرساختهای ما بسیار
قوی است و البته بر مشکالت نیز
آگاه هستیم ،اما باید تمرکز کنیم و
مشکالت نباید باعث توقف کارهای
ما باشد.

اگر قرار باشد مشکالت
باعث نا امیدی شود ،باعث باختن
حال و آینده خواهد شد.
امیدواریم بحث بدهی
شرکتها حل شود ،اما بعد از آن
روی بحث تولید و صادرات جای
کار زیادی وجود دارد.
 االن نسبت به  ۱۰سال پیش
که در این حوزه بودم ،افراد زیادی
وارد حوزه شدند و حاال باید روی
برندینگ شرکتها کار کنیم.
 برای برندینگ میتوان به
قالبهای هنری مختلف فکر کرد
و باید نظمی در این زمینه ایجاد
کنیم.
فضای جامعه باید به باال رفتن
سطح کیفیت زندگی حرکت کند،
اما عموما به مسائل سیاسی فکر
میکنیم که نه به درد دنیا میخورد
و نه آخرت.
باید در حوزه سالمت،
گفتمانسازی انجام شود ،زیرا باعث
باال رفتن کیفیت زندگی مردم خواهد
شد.

********

در ادامه نشست دکتر بهروز حاجیان
تهرانی رییس انجمن شرکت های تامین
کننده تجهیزات و فراورده های آزمایشگاهی
و همچنین مدیرعامل شرکت پیشتازطب به
عنوان نماینده آزمایشگاهیان درخصوص
چالش هاي پيش روي شركت هاي توليد
كننده تجهیزات و فراورده های آزمايشگاهي
با مسووالن اداره کل تجهیزات نکاتی را بیان
کرد که در ادامه می خوانیم:

تا كنون بر خالف تالش و ادعاي
ارگان ها و سازمان هاي دولتي مبني
بر حمايت از توليد ،نه تنها حمايتي
صورت نگرفته بلكه عدم تحليل
مناسب شرايط موجود موجبات
تضعيف توليد را نيز فراهم آورده
است .با نگاهي به بازار آزمايشگاهي
كشور در چند سال گذشته به
راحتي مي توان متوجه شد كه چه
خساراتي از اين باب به كشور و
توليد كننده گان وارد شده است.
ورود بي رويه محصوالت چيني در
چند سال گذشته و در پي آن واردات
هزاران دستگاه بسته آزمايشگاهي ،در
اينجا يادآوري مي كنم كه من به هيچ
عنوان مخالف ورود تكنولوژي هاي
جديدتر به كشور نيستم ولي از سوي
ديگر به جهت عدم وجود زير ساخت
مناسب آزمايشگاهي به صورت
متمركز و تعدد آزمايشگاه هاي
كوچك و متوسط ،آزمايشگاه ها در
رقابتي ناصحيح همگي اقدام به خريد
دستگاه هايي می کنند كه ظرفيت
انجام تست هايشان به مراتب باالتر از
نياز آزمايشگاه است و همين موضوع
منجر به اين شده است كه چندين هزار
دستگاه بسته آزمايشگاهي به كشور
وارد و فروخته شده است به طوريكه

تعداد آنها از تعداد دستگاه هايي كه
در كل اروپا نصب شده بيشتر است.
جالب تر اينكه عمليات واردات و
ثبت محصول داراي گواهي هاي معتبر
خارجي بسيار آسان تر و سريع تر از
محصول توليدي به انجام مي رسد،
بحثي نيست كه مايحتاج كشور بايد
به راحتي به كشور وارد شده و به
مصرف كننده ارائه شود ولي آيا
تاكنون مدل مناسب نظارتي بر واردات
صورت گرفته است و آيا عواقب اين
واردات براي توليد ديده شده است.
در صنعت داروسازي چنانچه
دارويي در كشور ساخته شود واردات
آن به سرعت محدود مي گردد تا از
ارزبري بي اندازه جلوگيري شود و
از تولید حمايت شود ولي متاسفانه
در صنعت آزمايشگاهي اين اتفاق
نيفتاده است .از سوي ديگر علی رغم
عزم مديران رده باالي دولتي براي
حمايت از توليد ،متاسفانه به دليل
وجود برخي سوابق بد از كيفيت
محصوالت ايراني ،به نظر مي رسد
كه باور حمايت از توليد به بدنه
كارشناسي سرايت نكرده و اين
عزم در آنجا به چشم نمي خورد

كه دشواري كار را براي توليد كننده
چند چندان مي كند.
بحث هاي ديگري در ارتباط با
مدل خريد مراكز دولتي و انتخاب
محصول وجود دارد كه در اين
فرصت نمي كنجد .امروز خوشبختانه
به نظر مي رسد كه به همت مدير
كل تجهيزات پزشکی جناب دكتر
مسائلي ،افق نويني در ديدرس باز
گشته و تعامل بي نظير دولت با
بخش خصوصي و انجمن ها امكان
تحليل واقعي شرايط را ايجاد کرده
است .در اين راستا و به جهت يافتن
راهكارهاي اساسي براي حمايت
از توليد پيشنهاد مي كنم كميته اي
متشكل از نمايندگان اداره كل ،امور
بين الملل وزارتخانه ،وزارت صنعت
و معدن ،اتاق هاي بازرگاني و توليد
كنندگان تشكيل شده و به صورت
اضطراري موضوع تولید را مورد
بحث و پي گيري قراردهند .ارتباط
اين كميته با هيئت امناي ارزي نيز
يكي از پيشنهادات است تا خريد
هدايت شده به سمت توليدات با
كيفيت صورت پذيرد.
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