نشــستــــ
نیلوفر حسن-کارشناس تجهیزات پزشکی

مشاوروزیر و مدیر اداره کل تجهیزات پزشکی مطرح کرد :

هدف گذاری ۲۴۰میلیون دالری صادرات تجهیزات پزشکی
و خدمات فنی و مهندسی در سال 1397
نشست هم اندیشی هدفگذاری توسعه
صادرات تجهیزات پزشکی و خدمات
فنی و مهندسی در سالن اجتماعات اداره کل
تجهیزات پزشکی27 ،فروردین ماه با حضور
جمعی از نمایندگان شرکت های تولیدکننده،
اتحادیه و اصناف تجهیزات پزشکی برگزار شد.

دكتر رضا مسائلی با اشاره به حمایت
از صادرات و هموارکردن راه دریافت
گواهینامه  CEگفت :بخشی از هزینه
دریافت گواهی CEاز سوی وزارت صنعت،
معدن و تجارت و معاونت فناوری ریاست
جمهوری پرداخت می شود.
وی گفت :به چهار نمایشگاه خارجی
با هدف توسعه صادرات تجهیزات
پزشکی ،یارانه شرکت در نمایشگاه
پرداخت می شود .نمایشگاه های عمان
هلث ،عرب هلث ،مدیکا و نمایشگاه
تجهیزات پزشکی برزیل در برنامه قرار
دارند و تالش می کنیم شرکت های
صادرکننده حضور پررنگی در این
نمایشگاه داشته باشند.
مسائلی افزود :شرکت ها هرکدام
هدفگذاری ظرفیتی خود و میزان
صادراتی را که می توانند داشته باشند
اعالم کنند تا سهم صادراتی هر شرکت
را بدانیم و بتوانیم روی برندینگ
تجهیزات پزشکی کشور کار کنیم.
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مشاور وزیر بهداشت در جلسه هم
اندیشی هدفگذاری توسعه صادرات
تجهیزات پزشکی گفت :ژاپنی ها و برزیلی
ها به حق سرمایه گذاری و تولید مشترک
در ایران را مطرح کرده اند و پیگیری
می کنیم هر چه زودتر محقق شود.
در این نشست شرکت های کاواندیش
سیستم ،داهیان پزشکی پیشرو ،شیماپرتو،
جالینوسآریا،تابانپرتوکوشش،تجهيزپخش
شمس ،اسوه آسیا ایمپلنت های ارتوپدی،
پویندگانپزشکیپردیس،احیادرمان،پویندگان
راه سعادت و  ...حضورداشته اند.
مهندس رسول بهزادي دانش آموخته
علوم آزمايشگاهي و مدير عامل شركت
تجهيز پخش شمس خطاب به مدیر
اداره صادرات تجهیزات پزشکی گفت:
«ما از شركت هاي ثالث مجاز خدمات

پس از فروش تجهيزات پزشكي و
آزمايشگاهي و توليد كننده و تامين كنندگان
قطعات يدكي تجهيزات صنعت سالمت و
فراورده هاي تشخيصي هستیم ».
وی برای افزايش صادرات تجهيزات
پزشكي و خدمات فني و مهندسي به
كشورهاي همسايه پيشنهاداتی را بیان
کرد«.نمايشگاه هايي در مناطق مرزي
ايجاد شود و غرفه هايي با تسهيالت
مناسب در اختيار توليدكنندگان و
شرکت های خدمات فني مهندسي
قرار گيرد تا مصرف كنندگان خارجي
به راحتي از محصوالت و خدمات
ايراني آگاهي پيدا كنند .در سايت اداره
كل تجهيزات پزشكي عالوه بر زبان
فارسي ،زبان هاي انگليسي و عربي
راه اندازي شود تا مصرف كنندگان

خارجي با جست و جو از محصوالت
و مشخصات توليدكنندگان ايراني و
شركت هاي ثالث خدمات پس از فروش
مطلع شوند .سايت اداره كل تجهيزات
پزشكي هر هفته به روز رساني شود تا
مصرف كنندگان داخلي و خارجي دچار
مشكل نشوند چراكه اعتبار بسياري از
شركت هاي خدمات فني مهندسي در
بخش شركت هاي ثالث خدمات پس
از فروش منقضي شده است ».
وی افزود « :در سايت اداره كل ،بخشي
تحت عنوان محصوالت ايراني بدون
ذكر برند قرار داده شود و محصوالت
مصرفي ،تجهيزات پزشكي يا قطعات
يدكي سرويس و نگهداري توليد ايران
در آن به نمايش گذاشته شود ».
بهزادی گفت «:كميته اي در اداره كل،
برای توليد و تامين قطعات يدكي تجهيزات
پزشكي و آزمايشگاهي برنامه ريزي کند.
دكتر رضامسائلي ،يك جلسه اختصاصي با
شركت هاي آزمايشگي و شركت هاي ثالث
خدمات پس از فروش داشته باشد و جلوي
صادرات اجناس فاسد و بي كيفيت گرفته
شود تا اصالت كاالي ايراني حفظ شود ».
مدير عامل شركت تجهيز پخش
شمس نیز در این نشست گفت
«:مطالبات داخلي شركت هاي توليد
كننده و خدمات دهنده كاهش پيدا
كند تا انگيزه و سرمايه كافي جهت
توليد و صادرات تجهيزات پزشكي و
خدمات فني مهندسي فراهم شود .اداره
كل ،ارتباط دهنده تمامي شركت هاي
تجهيزات پزشكي باشد و با تصميمات
غير كارشناسي ،واردكنندگان و توليد
كنندگان و ...را در مقابل یكديگر
قرارندهد؛ مثال اگر كشوري اجازه
ثبت محصوالت ايران را نداد اين
طور نباشد كه ما هم اجازه واردات و

ثبت محصوالت آن كشور را ندهيم
و واردكننده ايراني را متضرر سازيم.
بهتراست با ديپلماسي و مشاوره با
شركت هاي حوزه ي سالمت از اين
مشكالت عبورکنیم».
رضا مسائلی از زحمات گروه
جالینوس آریا ،یکی از برترین
هلدینگ های فعال در حوزه سالمت

خود را در کشور عراق آغازکرد و
نخستین مرکز تخصصی پیوند مغز
استخوان در عراق را تجهیز کرده است.
اریا زردویی افزود :با توجه شهرت
دیرینه پزشکی ایران و امروزه نیز با
وجود پزشکانی بلند آوازه در سطح
جهانی ،گروه جالینوس در تالش است
تا جایگاه ایران را در صنعت گردشگری

کشور عراق با دادن لوح تقدیر تشکر
بسیار کرد .آریا زردویی و امیر قیصری
مدیرعامل و مدیر اجرایی این شرکت
در جلسه حاضر بودند .زردویی در
گفتگو با خبرنگار ماهنامه تشخیص
ازمایشگاهی گفت « :گروه جالینوس در
سال  2009با هدف ارتقاء سطح سالمت
و نیز خدمت رسانی به مردم کشورهای
منطقه و با بهره گیری از پرسنل مجرب،
متعهد و جوان که همگی از متخصصین
حوزه سالمت به شمار می روند فعالیت

سالمت در مرحله اول در منطقه و
سپس در سطح جهانی ارتقاء دهد.
جایگاهی که اکنون با حضور دالالن و
افراد غیرمتخصص در این حوزه ودادن
خدمات نامطلوب به بیماران خارجی در
معرض خطر است.
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