گزارش

پیشتازطب؛ تنها نماینده ایران
در نمایشگاهMEDLAB 2017

پانزدهمین دوره نمایشگاه  MEDLABتوسط شرکت نمایشگاه ها و کنفرانس های سالمت اینفورما ( 18 ،)informaتا  21بهمن

 95برگزارشد.

این نمایشگاه در مدت  4روز برگزاری خود میزبان بیش از  30.000بازدید کننده از سراسر جهان در مرکز نمایشگاه های

بین المللی دبی بود .در این نمایشگاه بیش از  700شرکت از  37کشور جهان آخرین دستاوردهای علمی و فنی خود را

به نمایش گذاشتند.

این نمایشگاه در طی سال ها رشد در همه زمینه ها همچون تعداد غرفه دار ،تعداد کنفرانس و سخنران ،تعداد بازدیدکنندگان و

تعداد شرکت کننده در کنفرانس هم اکنون به مهم ترین رویداد منطقه و دومین رویداد بزرگ پزشکی جهان تبدیل شده است.

گفتنی است  MEDLABهرساله همزمان با نمایشگاه عرب هلث در سالن های آزمایشگاهی برگزار می شد .امسال برای اولین
بار به طور مستقل و با فاصله  4روز بعد از عرب هلث برگزارشد.

طبق آمار اعالمی از سوی نمایشگاه؛ این نمایشگاه پربازدید کننده ترین و بزرگ ترین رویداد آزمایشگاهی پزشکی جهان به شمار می رود.
امسال پس از چند دوره عدم حضور ایران در این رویداد به دلیل تحریم های مالی ،شرکت پیشتاز طب تنها تولیدکننده

آزمایشگاهی از ایران بود که مانند دوره های پیشین دراین نمایشگاه غرفه دار بود .در ادامه گفتگویی با این شرکت انجام داده ایم
که می خوانید.
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شرکت پیشتاز طب فعالیت
خود را در سال  1377با هدف
تحقیق و تولید فرآورده های
تشخیص طبی آغاز نمود و با
تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه
تحقیقات و استخدام متخصصانی
کار آمد ،در طول اولین سال های
فعالیت خود موفق به ساخت
چندین کیت تشخیص طبی از
نوع  ELISAشد که به علت کیفیت
باالی محصوالت تولیدی در
اندک مدتی سهم بسزایی از بازار
این محصوالت در کشور را از آن
خود کرد .سپس همگام با ادامه
فعالیت تحقیقاتی خود همواره بر
تعداد محصوالت خود افزوده و
با اعتقاد به راه اندازی و نهادینه
کردن سیستم های مدیریت کیفیت
موفق به اخذ گواهینامه های

ISO 10002:2014 , FDA QRS 21

 CFR 820 (cGMP), ISO 13485شد
و برای محصوالت خود گواهی
 CEاتحادیه اروپا را هم دریافت
کرد .در حال حاضر تعداد
محصوالت شرکت پیشتاز طب
بالغ بر  40نوع کیت تشخیصی
به روش االیزا شامل تست های
تشخیص مارکرهای سرطانی،
انواع ناهنجاری های هورمونی،

انواع بیماری های عفونی همانند
تست تشخیص ایدز ،هپاتیت  Bو
 ،Cانواع بیماری های ویروسی و
انگلی ،همچنین بیش از 12نوع
کیت بیوشیمی با صحت و
دقتی بسیار باال است .هم اکنون
سایت تولید شرکت پیشتاز طب
مجهز به مدرن ترین آزمایشگاه
های تحقیقات ،تولید و کنترل
کیفی در منطقه بوده و  200نفر
پرسنل کارآزموده که بیش از
 75درصد از آنها دارای مدارک
دانشگاهی در سطوح کارشناسی
تا دکترای تخصصی هستند
در شرکت پیشتاز طب مشغول
به کارند .شرکت پیشتاز طب با
هدف نفوذ به بازارهای خارجی
از سال  2004میالدی هر ساله
در نمایشگاه های معتبر پزشکی
دنیا همچون  MEDICAآلمان
و  ArabHealthامارات شرکت
نموده است که نتیجه این حضور
مستمر صادرات قابل توجهی از
محصوالت به بیش از  25کشور
از جمله :ازبکستان ،بلژیک ،نیجریه،
عراق ،سوریه ،موریس ،ایتالیا،
ساحل عاج  ،چین ،مالزی ،فیلیپین،
کامرون ،بنگالدش ،گرجستان،
مولداوی ،مقدونیه ،ازبکستان،

بلژیک ،موریس ،ایتالیا ،ساحل عاج،
گرجستان و  ...بوده است.
نمایشگاه مدلب  2017که در
بهمن ماه برگزار شد نیز همچون
هر سال فرصت مناسبی برای این
شرکت بود تا محصوالت های-تک
و با کیفیت تولیدی ایرانی خود را به
واردکنندگان و فعاالن صنعت IVD
منطقه و جهان معرفی کند و بدین
ترتیب راه نفوذ به بازاری های
جدید را نیز هموار کند .همچنین
این نمایشگاه فرصت مناسبی برای
برگزاری جلسات مفید و سازنده
با تامین کننده گان ،نماینده ها،
مشتریان فعلی و مشتریان بالقوه
منطقه بود .حضور در این نمایشگاه
منجر به جمع آوری و دریافت
اطالعات به روز از بازارهای منطقه
نیز شد که این امر شرکت را در
تعامل و نظارت بیشتر بر نمایندگان
کمک می کند.
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