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کنگره و نمایشگاه بینالمللی
زیست پزشکی و دارو برگزارشد)(EqPha2017
پرمخاطب ترین کنگره بینالمللی زیست
پزشکی و دارو به همراه نمایشگاه بینالمللی
سالمت کشور ا ِکفا ،در حوزهی تجهیزات
پزشکی ،آزمایشگاهی 27تا 30آذرماه ،توسط
سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی در محل سالن همایشهای
برج میالد با حضور  108شرکت داخلی و
خارجی برگزار شد .دکتر مصطفی قانعی رئیس
کنگره و دکتر مجید مسگر تهرانی و دکتر
محمدرضا زریندست به ترتیب دبیر اجرایی و
دبیر علمی این کنگره بودند.

صدور گواهینامههای عالی بینالملل
و تکنیک آموزی مورد تایید کشور آلمان
روسای هیئترئیسههای بینالمللی
زیست پزشکی در  9محور اصلی
پزشکی شخصی ،زیبایی ،سرطان،
متابولیسم ،تغذیه ،نانو زیستفناوری،
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میکروبشناسی ،زیست پزشکی ،زنان
و بهداشت باروری ،سلولهای بنیادی
به سخنرانی پرداختند و محققان و
پژوهشگرانی که در کنگره شرکت
کردند عالوه بر دریافت گواهی
حضور ،گواهینامه بینالمللی درجهیک
( )Gold Certificateدریافت کردند
که تاکنون در کشور برای هیچیک از
کنگرههای برگزارشده صادر نشده
است و به این جهت مخاطبان زیادی
را به خود اختصاص داد طوری که
دبیرخانهی نمایشگاه ،روز آخر با
ترافیک سنگین پژوهشگران روبرو
شد .کارگاههای جانبی بیشماری نیز
در سالنهای مختلف برای پژوهشگران
بر پاشد که از آن میان ،میتوان کارگاه
تشخیص و جداسازی سلولهای

سرطانی با مساعدت مرکز تحقیقات
سرطان و کارگاه فلوسایتومتری به
همت مرکز تحقیقات انتقال خون ایران
را نام برد.
اکفا ،پرمخاطبترین کنگره
سالمتمحور داخلی ایران

دبیر اجرایی کنگره بینالمللی
زیست پزشکی و نمایشگاه اکفا ،در
گفتگو با خبرنگار ماهنامهی تشخیص
ازمایشگاهی اظهار کردICB2017 :
(nternational Congress on
 )Biomedicineتوسط انستیتو
پاستور ایران و دانشگاه علوم پزشکی
آزاد سازماندهی شد .امسال برای
اولین بار دو کنگره علمی زیست
پزشکی و زیست دارو با یک نمایشگاه

بینالمللی به نام را در یکزمان و
مکان برگزار کردیم .مجید مسگر
طهرانی در خصوص برگزاری این
کنگره گفت :در رابطه با نمایشگاههای
بینالمللی تجهیزات پزشکی در
کشور ،نقدهایی مطرح است و یکی
از آنها عدم تخصصی بودنشان است
که مشاهدهشده شرکتها هم چندان
راغب به برپایی غرفه و عرضهی
محصوالتشان نیستند و بیشتر ترجیح
میدهند در نمایشگاههای جانبی
کنگرههای تخصصی حضور یابند .وی
در ادامه افزود :طی سیاست گزاری و
رایزنیهای انجامشده با باقر الریجانی
(معاون آموزشی وزارت بهداشت)،
تصمیم به گردهمایی مخاطبان اصلی
نمایشگاه اکفا و کنگرهی زیست
پزشکی شدیم که  6800نفر از جراحان
عمومی ،پزشکان ،متخصصان زنان و
زایمان ،علوم آزمایشگاهی ،پرستاران و
ماماها در این رویداد ثبتنام کردند که
آمار بیسابقهای است.
اولین کنگره زیست پزشکی و دارو
و نمایشگاه جانبی بدون حضور دکتر
سید حسن هاشمی – دکتر رضا مسائلی
و دکتر رسول دیناروند آغاز به کار کرد.
مسگر طهرانی بابیان اینکه کنگره
زیست پزشکی بهوسیله انستیتو پاستور،
نمایشگاه بینالمللی اکفا بهوسیله سازمان
غذا و دارو و جشنواره بینالمللی زیست
دارو توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران
برگزار میشود ،تصریح کرد :جشنواره
بینالمللی زیست دارو بهعنوان اولین
جشنواره رسمی داروسازی کشور،
در روز آخر برگزار شد و پیشازاین
رسول دینارند (رئیس اسبق سازمان
غذاودارو) بهعنوان رئیس آن در رسانه
معرفی شد ،اما متأسفانه ،موفق به

حضور در کنگره نشد .حتی در افتتاحیه
نیز قرار بر سخنرانی وزیر بهداشت-
معاون وزیر بهداشت و محمود بیگلر
مدیر سابق تجهیزات پزشکی سازمان
غذا و دارو هم بود که این امر هم
محقق نشد .مجید مسگر تهرانی اظهار
کرد :هدف اصلی از برپایی کنگره
4روزه و نمایشگاه صرف ًا ایجاد فضا و
بستری مناسب برای کارآفرینی و صنعتی
شدن پژوهشها توسط برنامههای
سازمانها و ارگانهای دولتی مختلف
ازجمله معاونت علمی و فنآوری،
ریاست جمهوری و زیستفناوری بود.
وی در ادامه تصریح کرد :قرار براین
است که نمایشگاه اکفا ،سه سال به
میزبانی ایران و سال چهارم به میزبانی
انستیتو پاستور فرانسه برپا شود .امسال
فقط پژوهشگران حوزههای تخصصی
را دعوت کردیم تا با شرکتها و
محصوالت آشنا شوند و تبادلنظر
کنند .از سال دیگر،
استارتاپ ها و
فضاسازی از طرف
برای
شرکتها
صاحبان ایده را
برنامهریزی کردیم.

دکتر مصطفی قانعی رئیس کنگره
بینالمللی زیست پزشکی در گفتگو
با ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی در
رابطه با اهداف این کنگره گفت :هرسال
تعدادی کنگره در سطح شهر و استان
برگزار میشود .اینکه ما در آن به دنبال
هدف ویژه و منحصربهفردی باشیم
نظریهی درستی نیست و قرار نیست
به آن اهداف برسند .دبیر ستاد توسعه
زیستفناوری ریاست جمهوری ضمن
بیان این نکته که کنگره زیستفناوری
از چند منظر باید بهدرستی ،انتظارات
مخاطبانش را از هیئتعلمی و
اجراییاش برآورده کرده باشد ،تصریح
کرد :اگر کنگره و نمایشگاه محل
مناسبی برای مستمعانی باشد که برای
یادآوری آموخته ها و فراگیری علوم
جدید میروند و هم برای کسانی که
فرصت جستجوی درخواستهایشان را
در بازار تجهیزات پزشکی در یکزمان
و مکان ندارند ،مفید باشد و همچنین
محلی برای گردهمایی بیشتر شرکتها
و صاحبان فرایند و محصول باشد
که شاهد اتفاقات خوب و عرضهی
محصوالتشان به متقاضیان باشد ،میتوان
گفت این نمایشگاه بیشترین بازدهی و
مخاطب را داشته است .مصطفی قانعی

کنگرهها ،محلی
برای نمایش
توانمندیهای
علمی
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نبود سرمایه و تأثیرات آن بر
سیستم داخلی شرکتها

در ادامه افزود :امیدواریم نمایشگاهها
بهتدریج به جایگاهی برسند که هرکسی
هر مطلب یا محصول جدیدی داشت،
نگه دارد و فقط در آنجا معرفی کند.
***************
درمجموع  120شرکت تجهیزات
پزشکی و آزمایشگاهی معتبر
صاحب برند ،در نمایشگاه اکفا
حضور داشتند .بهطور اتفاقی با
چند تن از مدیران این شرکتها
در مورد نقش تجهیزات پزشکی و
آزمایشگاهی در انجام فرایندهای
نظارت سازما نها و ارگا نهای
مختلف دولتی و چالشهایی که با
آن روبرو هستند ،صحبت کردیم.
اصیل بخریم

هر فروشند های باید بفهمد که
خریدار ،آدم آگاهی است .غرفهی
معاونت غذاودارو دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
تهران ،کمپینی تحت عنوان اصیل
بخریم را با نمایش آثار هنری
کاریکاتوریستها
از
بسیاری
تشکیل دادند که خوشبختانه مورد
استقبال اخبار رسانه هم قرارگرفت.
دکتر نجاریان قائممقام معاون
غذاودارو دانشگاه علوم پزشکی
تهران ضمن تأکید بر این نکته که
امروزه ترفند قاچاقچیان زیاد شده
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و وزارت بهداشت نمیتواند روی
اقالم سالمتمحور کنترل داشته
باشد اظهار کرد :این کمپین تالش
میکند که در رابطه با برچسب
اصالت کاال به مصر فکنندگان
در
وی
کند.
اطال عرسانی
مورد ردیابی مشخصات کاالی
خریدار یشده از روی برچسب به
نکات فنی اشاره کرد و گفت :در
مورد کلیهی اقالم سالمتمحور،
اول باید دید این برچسب رادارند
یا خیر؟ اگر داشت یکی از مراحل
زیر را دنبال کنید:
 قسمت خاکستری را
خدشهدار کنید تا بتوانید بارکد 16
رقمی را بخوانید و آن را به شماره
 20008822پیامک کنید .ظرف
چند ثانیه از سامانهی غذاودارو
گزارش میدهد .اگر جواب ،منطبق
با مشخصات کاالی خریداری شده
بود ،میفهمیم که اصیل است.
 با نصب اپلیکیشن اندروید آن
درگوشی ،میتوان بارکد خوانی کرد.
 شماره  6185تلفن گویایی
است که تمام مشخصات کاال را به
شما از سامانه پاسخ میدهد.
 مراجعه به سایت www.ttac.ir,
پرسش و پاسخها
در آخر  1490تلفن رسیدگی به
شکایات است.

علی الجوردیان دانشجوی دکترای
بیوشیمی ،مسئول واحد تحقیق و
توسعهی شرکت  novamedicalبا
معرفی محصوالت این شرکت در
مورد دستگاه قند خون توضیح
داد که اولین دستگاه انداز هگیری
قندخونی است که دارنده گواهی
 FDAاست و قند خون را کمتر از
 6ثانیه و کتون را کمتر از  10ثانیه
شناسایی میکند.
الجوردیان در مورد بازار تولید
و صادرات ایران گفت :من بهعنوان
یک متخصص ،خیلی دوست دارم
محصولی را تولید کنم اما شرایط آن
مهیا نیست و باید بهصورت همگام
جلو رفت .اما در حال حاضر ما در
واردات دستگا ههایی که به پیشرفت
علمی کمک میکند دچار مشکلیم؛
مث ً
ال دستگاه تولید سلول که در
تولید قلب مصنوعی مؤثر است.
وی در ادامه افزود مشکل در
بازار داخل زیاد است برای نمونه
اگر دو دستگاه کنار هم باشند،
تشخیص اینکه کدا میک برای بیمار
مناسبتر است سخت شده و اکثر ا ً
به بعد اقتصادی آن مینگرند تا
بعد علمی و درمانیش! امیدواریم
این مشکالت برطرف شود چراکه
با سالمت مردم روبرو هستیم.
مشکل نقدینگی بیمارستا نها بر
فعالیت شرکتها تأثیر گذاشته
زیرا مجبورند به بیمارستا نهایی که
بدهی دارند خدمترسانی نکنند و
از طرفی راندمان شرکتها پایین
میآید و مجبور به تعدیل نیرو
میشوند.

