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در فصل نامــه درمان ياب تالش زيــادي در جهت تطابق مطالب با 
اســتانداردهاي روز پزشكي دنيا تا زمان انتشار، صورت گرفته است. 
اما از آنجا که پزشــكي دانشي هميشه در حال تغيير است، مطالب 
ارائه شده را الزاماً کامل و عاري از خطا نمي دانيم. ارجح آن  است که 
خواننده محترم، اين اطالعات را قبل از به کارگيري، با رجوع به منابع 

ديگر نيز تأييد نمايد.

مطالب مندرج الزاما مطابق ديدگاه های نشريه نيست و بازتاب دهنده 
نظر نويسندگان يا مصاحبه شوندگان محترم است.

نشريه از دريافت مقاالت و ديدگاه صاحب نظران استقبال می کند.

کليه حقوق محفوظ است و هرگونه نقل، انتشار، اقتباس يا برداشتي 
بدون ذکر ماخذ ممنوع است.

با سپاس فراوان از)به ترتیب حروف الفبا(  دکتر حسین آذین، 
مهندس بابک بهروش، دکتر محمدحسین بهزاد مقدم، مهندس 
مجید حمیدی،مهندس محمد علــی حیدری، دکتر محمد 
حاج مقانی، دکتر محمد حجت پناه، محمد حسینی، دکتر 
سید محمد تقی حسینی طباطبایی،دکتر رسول دیناروند، ناصر 
ریاحی،مهندس علیرضا سلیمانی ،دکتر محسن سوری،دکتر 
فهیمه سهیلی پور،دکتر حســن شکوهی، ابوالفتح صانعی، 
مهندس سید حســین صفوی،مهندس مجتبی فرزین، دکتر 
سید حسین لسان،مهندس بابک محرمی، دکتر افشین محمد 
علیزاده، دکتر بهرام مفید، مهندس مجتبی معظمی،دکتر محمود 
نجفی، دکتر ناهید مهمانچی،دکتر سید ابراهیم هاشمی و با 
تشکر ویژه از همکاری صمیمانه روابط عمومی سازمان غذا و 
دارو، اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی، انجمن شرکتهای 

صنعت پخش که ما را در انتشار این فصلنامه یاری دادند.

منطق حاکم بر قیمتگذاری
مهندس مجتبی فرزین

آیا سهم مناسب برای
 مدیریت تجهیزات پزشکی

 در وزارت بهداشت تعریف شده است؟
دکتر سید حسین لسان

گمرک می توانست بهتر باشد
دکتر ناهید مهمانچی

نظام بانکی باید به حمایت
 از طرح تحول سالمت بپاخیزد

مهندس مجتبی معظمی

طرح فراخوان ها 
و تامین کنندگان تجهیزات پزشکی

ابوالفتح صانعی

فرسایش تدریجی واردکنندگان 
مهندس بابک بهروش

تجارت خارجی وابسته
 به ثبات نرخ ارز است
دکتر محمد حاج مقانی

باید به تکنولوژی روز دنیا
 نزدیک تر شویم
دکتر  بهرام مفید

پیدا و پنهان اقتصاد بیمارستان
دکتر محمدحسین بهزاد مقدم

آیا زور طرح تحول سالمت بر تورم می چربد
میزگرد بررسی تحلیلی مولفه های موثر

 بر مدیریت تجهیزات پزشکی در بیمارستان

آفت نظام سالمت نگرش مبتنی
 بر پایین نگه داشتن قیمت است

دکتر سید ابراهیم هاشمی

از ترکیدن شیشه های شربت
 تا خودزنی شرکتهای پخش

دکتر محمد حجت پناه

اقتصاد شرکت های فعال در صنعت کاالهای
 سالمت محور بر دوش شرکت های پخش است

محمد حسینی

جای اقتصاد سالمت
 در مراکز تصمیم سازی خالی است

با کاهش چاقی به کمک اقتصاد درمان برویم
دکتر فهیمه سهیلی پور

اقتصاد درمان و سیاست های دولت
 برای خروج غیر تورمی از رکود

دکتر حسن شکوهی

استراتژی مدیریت تجهیزات پزشکی
 در دوره تحریم و پس از آن

دکتر رسول دیناروند 

سایه گسترده تجهیزات پزشکی
 بر حوزه بهداشت و درمان

مهندس سید حسین صفوی 

نمی توانیم همه مشکالت را 
به واردات گره بزنیم

دکتر حسین آذین 

رشد ۳ برابری صادرات
 تجهیزات پزشکی در سال گذشته

محمد هاشمی

قانون از ممنوعیت واردات 
کدام کاال صحبت می کند؟

مهندس علیرضا سلیمانی 

فروش کافی نیست، خدمات بدهید
مهندس مجید حمیدی

هیچ چیز بهتر از رقابت نمی تواند 
بازار را به ثبات برساند

مهندس محمد علی حیدری

زیر ذره بین نظارت
مهندس بابک محرمی



سخن آغازین

نفت، مالیات و بیمار رو
 به احتضار در صنعت پزشکی

قیمت نفت شــدیداً پایین آمده 
است. تمام عوامل تأثیرگذار، حکایت 
از آن دارند که ممکن اســت به این 
زودی ها شــاهد افزایش قیمت این 
فرآورده نباشــیم. از یکسو تقاضای 
با  توســعه یافته  بازار کشــورهای 
توجه به کندی نرخ رشــد اقتصادی 
کاهش یافته و از سوی دیگر )سیاسی 
مثل  کشــورهایی  غیرسیاسی(  یا 
آمریکا و عربستان عرضه را افزایش 
داده اند. هزینه های تولید نفت شیل 

هم کاهش یافته و تولید آن را مقرون به صرفه تر کرده اســت. 
ممکن است قیمت نفت با تالطمات سیاسی کمی باال برود اما در 

نهایت در جایی خیلی پایین تر از قبل خواهد ایستاد.
دولت ایران در نبود درآمدهای کالن نفتی، چاره ای جز اتکا 
به درآمدهای مالیاتی ندارد. تاریخ نشان داده که هرگاه دولت 
درآمدهای کالن نفتی داشته، عمالً مستغنی از بخش خصوصی 
بوده است. بنابراین تهدید قیمت نفت، عمالً فرصتی برای بخش 
خصوصی اســت برای رونق کسب وکارش و به تبعان پرداخت 

مالیات بیشتر.
اما سؤال اینجاست، آیا دولت در جهت تسهیل کسب  وکار 
به بخــش خصوصی کمک می کند؟ حداقل برای صنعت دارو و 
تجهیزات پزشکی جواب منفی است. نگاهی به فضای کار امروز 
بیندازید، قوانین وزارت بهداشت روزانه عوض می شود، گمرکات 
تسهیالتی را برای این صنعت قائل نیستند. فشار قیمت گذاری 
عرصه را بــرای تولیــد و واردات تکنولوژی های جدید تنگ 
کرده است، داستان تخصیص ارز مبادالتی ادامه دارد، بانک ها 
سرمایه های گران را در اختیار بخش خصوصی قرار می دهند و 
عالوه بر آن طرح تحول سالمت به صورت یک طرفه فشار زیادی 
را در کوتاه مدت بــه بخش خصوصی )حداقل بخش خصوصی 

شفاف( وارد می کند.
فاجعه اینجا اتفاق می افتد که دولت بدون تســهیل فضای 
کسب وکار بخواهد با همین شرایط فعلی مالیات بیشتری را از 
بخش خصوصی صنعت تجهیزات پزشکی اخذ کند، مالیاتی که 
با توجه به جمیع جوانب فوق بسیاری از شرکت ها را در حاشیه 

ضرر خواهد برد.
سال هاست که گفتمان بخش خصوصی صنعت تجهیزات با 
دولت از مطالبه رانت عبور کرده است. بخش خصوصی به عنوان 
تأمین کننده بیش از 90 درصد کاالی ســالمت، به عنوان بازوی 
وزارت بهداشت در تأمین سالمت مردم است. فشار بلندمدت به 
فعاالن این بخش ممکن است باعث کاهش رغبت سرمایه گذاری 
ها شود. بطوری که شاید روزی فرا برسد که نه شرکت ها بتوانند 
مالیات بدهند و نه تکنولوژی درمانی کشور به روز شده باشد و 
نه تولید کشور بتواند با استانداردهای دنیا تقارنی داشته باشد. 
برای آنکه شاهد آن روز نباشیم امیدواریم دست اندرکاران دولتی 
خصوصاً مردان وزارت بهداشت نگاهی بلندمدت تر به طرح های 
خود داشته باشند. مطمئن باشند که بخش خصوصی همان طور 
که در دوران تحریم قابل اتکا بوده اســت، در حال حاضر نیز به 

وظیفه خود در تأمین سالمت بیمار به خوبی عمل خواهد کرد.

پویا شفیعی
دبیر ویژه نامه

زندگی در جامعه ای که خدمات سالمت در آن، در دسترس 
و  سياستگذاران  هدف  و  جامعه  مطالبه  باشد،  افراد  تک  تک 
نخبگان است. حاکميت چنين فضايی در جامعه می تواند موجب 
ارتقاء بسياری از مولفه های مورد انتظار جامعه همچون نظام 
تعليم و تربيت، فضای کسب و کار، شتاب توسعه، رفاه مادی  و ..... 
شده و از بروز و ظهور بسياری از آسيب های اجتماعی، اقتصادی 
و امنيتی جلوگيری کند. بهمين جهت است که توسعه خدمات 
سالمت بعنوان يک هدف استراتژيک برای دولت ها و نهادهای 
بين المللی مطرح است و دولت ها با هر گرايش سياسی، سرمايه 
گذاری برای تحقق چنين هدفی را وظيفه اصلی خود می دانند. 
در همين راستا بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی برای سال 
2030 اينچنين هدف گذاری کرده اند که 80 درصد خانواده 
ها از سالمت اوليه برخوردار باشند. با مروری گذرا بر وضعيت 
خدمات سالمت در کشورمان به وضوح می توان مشاهده کرد که 
در چند دهه اخير، قدم های بسيار مهمی در اين زمينه برداشته 
شده است. تعداد تخت های بيمارستانی و امكانات درمانی در دور 
افتاده ترين  نقاط کشور و خصوصا مناطق محروم گسترش قابل 
مالحظه ای يافته است. خدمات بيمه توانسته بخش بزرگی از 
جامعه را تحت پوشش خود قرار دهد. توسعه دانشكده های 
پزشكی و رشد تعداد دانشجويان در گروه های مختلف پزشكی 
نيز نويد بخش آينده ای بهتر است. اما در عين حال مشكالت 
همچنان آنقدر زياد است که اقدامات برای اينكه بتواند مردم را 
از رنج بيماری از يک سو و رنج مخارج بيماری  از سوی ديگر 
نجات دهد فاصله زيادی دارد. هنوز تعداد داروها و تجهيزات 
پزشكی که بايد تحت پوشش خدمات بيمه ای قرار گيرد به 
نقطه مطلوب نرسيده است. بسياری از بيمارستان های ما چه از 
لحاظ ساختمان و چه از لحاظ تجهيزات، کهنه و فرسوده هستند. 
پزشكی که تعداد 100 بيمار را در مدت يک ساعت در درمانگاه 
يک بيمارستان ويزيت کند، بی شک ممكن است دچار خطا در 
تشخيص شود و يا اينكه شايد برخی از بيماران را بدون اينكه نياز 
واقعی داشته باشند به بخشهای پيراپزشكی ارجاع دهد که اين 
امر عالوه بر اينكه هزينه های بخش سالمت را به شدت افزايش 
می دهد بر تعهدات دولت و سازمانهای بيمه گر نيز می افزايد. 
افزايش حجم کاری بخشهای پيراپزشكی مانند آزمايشگاههای 
بالينی، تصويربرداری، داروخانه و  فيزيوتراپی منجر به فرسودگی 
تجهيزات و از همه مهمتر کارکنان آن بخش ها می شود که به 

خاطر بار کاری زياد امكان رعايت استانداردها را نخواهند داشت و 
اين امر موجب افزايش خطاها و اشتباهات کاری می شود. بررسی 
ها نشان می دهد در بيمارستان های دولتی، به ازای هر يک هزار 
نفر يک تخت بستری وجود دارد و در مجموع به 60 هزار تخت 
بيمارستانی نياز داريم. از سوی ديگر تعداد پرستاران متناسب 
تعداد تختهای بيمارستانی نيست و با استانداردهای جهانی فاصله 
دارد. همه می دانيم زمانی که بيش از 50 درصد هزينه درمان از 
جيب مردم پرداخت شود، مردم ديرتر به مراکز بهداشتی مراجعه 
می کنند و به اصطالح می خواهند صرفه جويی کنند. درصورتی 
که با اين کار رنج بيماری را به جان می خرند. در اين شرايط 

عدالت کم رنگ شده و فاصله طبقاتی افزايش پيدا می کند. 
در اين ميان آنچه نويد بخش آينده است اراده و عزم دولت 
برای کاهش سهم مردم در هزينه های درمانی از طريق اجرای 
در  مقدار  هر  ما  ترديد  بی  است.  نظام سالمت  تحول  طرح 
بخش سالمت سرمايه گذاری کنيم بيشتر منفعت می بريم. 
از  نبايد  مردم،  سهم  کاهش  اين  که  است  اينجا  مسئله  اما 
طريق بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی تامين شود. بخش 
خصوصی قادر به سوبسيد دادن نيست. در شرايط فعلی  يكی 
از مشكالت شرکتهای تأمين کننده دارو و تجهيزات پزشكی  
سياست انقباضی وزارت بهداشت در  مقوله قيمت گذاری است 
که البته شمشيری دو لبه بوده است. از يک سو سياستگذران 
نظام بهداشت با الگو برداری از ساير کشورهای منطقه و با 
استفاده از اهرم حاکميتی توانسته اند کاهش قيمت معناداری 
قيمت  حتی  و  کنند  ايجاد  وارداتی  کاالهای  از  بسياری  در 
برخی اقالم پس از پياده سازی طرح تحول سالمت، تا حدود 
50٪ کاهش پيدا کرده که قطعا چنين سياست هوشمندانه ای  
جای تقدير دارد، اما از سوی ديگر در  مواردی ديده می شود 
که حتی با پايين بودن قيمت تأمين کننده نسبت به ساير 
کشورهای منطقه، علی رغم افزايش قيمت تمامی نهاده های 
توليد و تورم جهانی، سياست وزارت بهداشت مبتنی بر کاهش 
قيمت به روش کاهش حاشيه سود شرکت تأمين کننده بوده 
اين  که  داشت  توجه  نكته  اين  به  بايد  موارد  اين  در  است. 
روش در ميان مدت به ضعيف شدن شرکتهای تأمين کننده 
کشور  پزشكی  تجهزات  و  دارو  تأمين  توان  کاهش  نهايتاً  و 
منجر خواهد شد. چرا که تأمين مداوم و با ثبات در گرو سود 
منطقی تأمين کنندگان است. شرکتهای تأمين کننده با توجه 

هزینه در بخش سالمت
دکتر محمد بشری سرمایه گذاری محض است 

بخش خصوصی نمی تواند یارانه دهد
به تحريم های غير انسانی غرب چاره ای جز تأمين 
زنجيره  حفظ  برای  پرداخت  پيش  درصدی   صد 
کاال ندارند و بار مالی تامين اين نقدينگی بر شانه 
های تأمين کنندگان نهاده های سالمت سنگينی 
می کند. نگاهی به صورتهای مالی تمام شرکتهای 
وارد کننده تاييد کننده اين ادعا است که فعاليت 
اقتصادی اين بنگاه ها به مثابه آن است که تمام 
شرکتها برای بانكهای ارايه کننده تسهيالت ريالی 
مورد نياز پيش پرداخت های خريد  کار می کنند 
چرا که همه سود خود را بايد بابت بهره وام های 

دريافتی خود به سيستم بانكی پرداخت کنند.
در کنار اين مسائل، زمانی که توليد کنندگان 
درگير نظام قميت گذاری انقباضی هستند و سقف 
قيمتی بسيار پايين اجازه سود آوری برای شرکتهای 
آن ها  از  چگونه  نمی کند،  فراهم  را  کننده  توليد 
انتظار داريم که توأن مالی الزم برای سرمايه گذاری 
در زير ساخت های توليد را داشته باشند؟چگونه 
می خواهيم به اهداف سند چشم انداز و دستيابی 
به مقام اول منطقه در تحقيق و توسعه بيانديشيم 
؟ آز خود بپرسيم اگر حمايتی از محققان و صنعت 
گران نمی کنيم آيا حداقل دست آن ها را در بازار 
رقابت بازگذاشته ايم تا بتوانند خود منابع مالی الزم 

برای ايجاد زير ساخت ها را فراهم کنند ؟
در پايان شايسته است نگاهی هم به سياست های 
جاری در قبال توليد تحت ليسانس بياندازيم. اگر 
بدنبال نوسازی و  به روزرسانی صنعت داروسازی 
و تجهيزات پزشكی هستيم، بايد اجازه دهيم که 
با  و  دشوار  شرايط  اين  در  که  کنندگانی  توليد 
کار  انجام  عشق  به  بازهم  مشكالت،  همه  وجود 
داخلی،  توليدات  کيفی  سطح  افزايش  و  توليدی 
اقدام به مشارکت با شرکتهای خارجی می کنند، 
دانش  صاحب  شرکتهای  همكاری  جلب  بمنظور 
فنی، از سطح قيمتی قابل قبولی  بهره مند شوند 
بهداشت  وزارت  در  تدبير  اين  خوشبختانه  که 
وجود دارد و اين درک درست از شرايط، در اين 
دوره بيش از هر زمان ديگر فراهم است که اميد 
منجر  دوره  در همين  نيز  بهبود سياست ها  است 
به جذب شرکتهای بين المللی به عرصه توليد در 

کشورعزيزمان شود .

محمد بشری 



بسیاری از کارشناسان معتقدند بخش عمده ای از ضریب موفقیت طرح تحول سالمت وابسته به تفکر استراتژیک و قدرت مدیریت مرد 
اول دارو و تجهیزات پزشــکی کشور است. مردی که وزیر بهداشت دولت یازدهم وی را از میان دولتمردان دولت نهم انتخاب کرد. در 
شامگاه یکی از روزهای سرد زمستانی به خیابان فخر رازی رفتیم و در طبقه سوم ساختمان با رئیس سابق دانشکده داروسازی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران به گفتگو نشستم، اما این بار نه از دارو، بلکه از رویکردهای وی برای مدیریت عرصه تجهیزات پزشکی سوال کردیم.

استراتژی مدیریت تجهیزات پزشکی 
در دوره تحریم و پس از آن

در گفتگو با دکتر رسول دیناروند مطرح شد:

؟  دربــاره جایــگاه قانونــی ســازمان غــذا و دارو و کاالهایــی کــه از نظر 
قانــون نیــاز بــه مجــوز ســازمان غــذا و دارو دارنــد، توضیــح بفرمایید.

  قانــون مصــوب 133۴ و 13۴6 و 136۷ بــه  صراحــت اشــاره   کــرده 
ــازه وزارت  ــه اج ــوط ب ــازار مصــرف، من ــه ب ــای ســالمت ب اســت: ورود کااله
ــت غــذا  ــا ادغــام معاون ــی اداری ب بهداشــت اســت. در ســال 8۹ شــورای عال
ــی  ــادر تخصص ــرکت م ــور ش ــكی و همين ط ــزات پزش و دارو، اداره کل تجهي
ــوان  ــذا و دارو را به عن ــازمان غ ــاد س ــازه ايج ــكی اج ــزات پزش دارو و تجهي
ــت، يعنــی  ــه جــای معاون ــی از وزارت بهداشــت داد. تشــكيل ســازمان ب جزئ
ــای  ــف بودجــه مســتقل و کاره ــا ردي ــت ب ــک معاون ــی بيشــتر از ي اختيارات
اداری و مالــی کــه در درون خــودش انجــام می شــود. مصوبــه شــورای عالــی 
ــه  اداری در ســال 8۹ در خصــوص ايجــاد ســازمان غــذا و دارو، تدويــن و ارائ
سياســت ها، برنامه هــا و خــط  مشــی های دارويــی، غذايــی، آشــاميدنی، 
آرايشــی و بهداشــتی، بيولوژيــک، شــير خشــک، تجهيــزات، اقــالم و ملزومــات 
پزشــكی مصرفــی و غيرمصرفــی و اقــالم بســته بندی و اســباب بازی را از 
ــه  ــن مصوب ــد 3 اي ــل بن ــازمان برشــمرده اســت. ذي ــن س ــف اي ــه وظاي جمل
ــررات  ــا و مق ــط، ويژگی ه ــالم ضواب ــن و اع ــن، تدوي ــه تعيي ــت ک ــده اس آم
مربــوط بــه واردات، صــادرات، تهيــه، توليــد، انبــارش، حمــل و نقــل، توزيــع، 
ــازمان  ــا س ــر ب ــای فوق الذک ــوالت و فرآورده ه ــواد، محص ــدام م ــه و انه عرض

ــذا و داروســت. غ
؟  اهداف کلی ساماندهی بازار تجهیزات پزشکی را چه می دانید؟

 اگــر بخواهيــم به صــورت اجمالــی بــه مســئوليت هايی کــه در ايــن بــازار وجــود 
دارد نگاهــی بياندازيــم، بايــد بگويــم کــه توقــع هــر نظــام بهداشــت و درمــان در 
ــكی و  ــزات پزش ــح تجهي ــع صحي ــود: توزي ــه می ش ــل خالص ــورد ذي ــد م چن
ــا نيــاز و منطبــق بــا  بودجه هــای مرتبــط، تهيــه تجهيــزات پزشــكی متناســب ب
اســتاندارد، رعايــت نــكات ايمنــی پرســنل، بيمــاران و تجهيــزات پزشــكی، کاهــش 
تعــداد، زمــان و هزينــه خرابــی تجهيــزات پزشــكی، بهــره وری بهينــه از تجهيــزات 
پزشــكی موجــود، کنتــرل کيفــی عملكــرد تجهيــزات پزشــكی، ارزشــيابی و بازديد 
جامــع عملكــرد تجهيــزات پزشــكی مراکــز، ايجــاد بانک هــای اطالعاتــی مرتبــط با 
تجهيــزات پزشــكی، تحقيــق، پژوهــش و ارتقــاء فرآيندهــای مرتبــط بــا تجهيــزات 

پزشكی.
؟  نظــارت مســتمر بــر تأمیــن و توزیــع وســایل و تجهیــزات پزشــکی 

ــزی و  ــورت برنامه ری ــه ص ــه چ ــاز ب ــورد نی ــی م ــی و غیرمصرف مصرف
ــود؟ ــام می ش انج

ــه مجــوز ســازمان غــذا و  ــاز ب ــی کــه ني  همان طــور کــه در خصــوص کاالهاي
دارو دارنــد عــرض کــردم، ايــن کاالهــا طيــف وســيعی از اقــالم بــا کاربــری انســانی 
را شــامل می شــوند. در حــوزه تجهيــزات پزشــكی مــا بــا چنــد گــروه کاال ســر و 
کار داريــم. بــا يــک تعريــف ســاده بــر اســاس نــوع مصــرف، تجهيــزات پزشــكی در 
واقــع دو شــاخه می شــوند: دســته اول کاالهــای مصرفــی نظيــر ســرنگ، آنژيوکــت، 
نخ هــای جراحــی و ... و دســته دوم کاالهــای ســرمايه ای )دســتگاهی( نظيــر کليــه 
 ECG، دســتگاه های تشــخيصی و جراحــی دارای کاربــرد پزشــكی نظير دســتگاه
ــی  ــای مختلف ــامل گروه ه ــی ش ــای مصرف EEG، MRI، CT scan. کااله
اســت. کنتــرل برخــی از کاالهــای مصرفــی چنــدان پيچيــده نيســت؛ امــا در رابطه 
ــک  ــای بيولوژي ــای ســخت گيرانه در حــد داروه ــد رويكرده ــر باي ــا برخــی ديگ ب
پيــش گرفــت. شــما وقتــی بــه عملكــرد اســتنت هــای دارويــی کــه داخــل رگ 
ــرده  ــد توجــه ک کاشــته می شــوند و دارو را به صــورت تدريجــی وارد رگ می کنن
و تكنولــوژی خــاص و حســاس آن را مــرور کنيــد بــه ســهولت بــه تفــاوت شــدت 

کنترل هــا آگاه خواهيــد شــد.
ــد  ــه باي ــن زمين ــه در اي ــه، آنچ ــورت گرفت ــه ص ــی ک ــه تالش هاي ــم هم علی رغ
ــا  ــن کااله ــورد اي ــط در م ــوز يكسان ســازی ضواب ــم آن اســت کــه هن ــان کن اذع
وجــود نــدارد؛ امــا در مجمــوع بايــد سياســت مــا بــه ســمت ثبــت بــرود تــا بتوانيم 
يــک کاالی تجهيــزات پزشــكی را از منبــع توليــدش و همچنيــن خــود کاال را ثبت 
کنيــم و برايــش پروانــه صــادر شــود و در دوره ای کــه پروانه دارنــد، توليد يــا واردات 
آن هــا تحــت نظــارت قــرار گيــرد. هنــوز ايــن اتفــاق بــه حــدی کــه توقــع داريــم، 
نيفتــاده اســت. هنــوز بــا بســياری از کاالهــا به صــورت مــوردی برخــورد می شــود. 
کااليــی را کــه می خواهــد وارد کشــور شــود، هــر بــار چــک می کنيــم. پرونــده اگــر 
داشــته باشــد راحت تــر اســت. زمانــی تجهيــزات پزشــكی بــه ســازمان غــذا و دارو 
وابســته بــود و بــرای مــدت کوتاهــی جــدا شــد و از ســال 8۹ برگشــت. در ســال 
۹2 بــا حكــم وزيــر بهداشــت کميتــه فنــی تأســيس شــد و بــا مســئوليت رئيــس 
ســازمان غــذا و دارو و تعــداد 5-6 نفــر عضــو حقيقــی و حقوقی مســئوليت کنترل، 
نظــارت، تصويــب و يــا رد يــک فــرآورده را بر عهــده آن گذاشــتند. ايــن موضوع هم 

در مــورد فــرآورده داخلــی و هــم وارداتــی صــادق اســت.
؟ یکــی از موضوعاتــی کــه مشــکالت زیــادی را بــرای واردکننــدگان 
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ایجــاد کــرده اســت، موضــوع تفکیــک تجهیــزات 
آزمایشــگاهی از اداره کل تجهیزات پزشــکی اســت. 

در ایــن خصــوص چــه نظــری داریــد؟
 واقعيــت ايــن اســت در همــه دنيــا دســتگاه نظارتــی در 
حــوزه دارو و تجهيــزات پزشــكی يكپارچــه اســت و معمــوالً 
زيرمجموعــه ســازمان غــذا و دارو بــه حســاب می آيــد. اينكه 
مــا بخواهيــم بــر اســاس ســليقه اين هــا را تفكيــک و از هــم 
جــدا کنيــم، درســت نيســت. در دولــت دهــم دســتور دادند 
کــه تجهيــزات آزمايشــگاهی از اداره کل تجهيــزات پزشــكی 
جــدا شــود و امــور آن در آزمايشــگاه مرجــع متمرکــز شــود. 
هنــوز دکتــر هاشــمی تصميمــی در ايــن خصــوص ابــالغ 
نكرده انــد کــه لغــو يــا اصــالح شــود. نظــرات را شــنيده اند، 
مــا هــم اعــالم کرديــم. منطقــی ايــن اســت کــه يكپارچــه 
شــود. دســتگاه نظارتــی کــه اجــازه ورود بدهد بايــد در درون 

اداره تجهيــزات پزشــكی باشــد.
؟ شــنیده ها حاکــی از آن اســت کــه ایــن تفکیک 
ــا بحــث قیمت گــذاری  در بحــث تخصیــص ارزی ی
نیــز مشــکالتی ایجــاد کــرده اســت. دلیــل بــروز 

ــد؟ ــن مشــکالت را چــه می دانی ای
 تخصيــص ارز بــه کاالهــای ســالمت محور بــه دو طريــق 
انجــام می گيــرد؛ يكــی از طريــق ســازمان غــذا و دارو و يكی 
ــی  ــه ارزی. ثبــت ســفارش هــر کاالي ــاق مبادل ــق ات از طري
کــه تأييــد شــود، توســط دســتگاه های مربوطــه در صــف 
ــه  ــر االن ارز ب ــن اگ ــرد. بنابراي ــرار می گي ــص ارز ق تخصي
کيت هــای تشــخيص پزشــكی اختصــاص پيــدا نمی کنــد، 
ــد از  ــد. می توانن ــه ارز نمی گيرن ــت ک ــا نيس ــن معن ــه اي ب
طريــق اتــاق مبادلــه ارزشــان را دريافــت کننــد. البته مبلغی 
هــم نمی شــود. واقعيــت ايــن اســت، پيــش از اينكــه رئيــس 
ــد،  ــا را امضــا کن ــد تخصيص ه ــذا و دارو بخواه ــازمان غ س
حتمــا بايــد يــک واحــد کارشناســی آن را بررســی و تأييــد 
کــرده باشــد. از ديــد مــن اداره کل تجهيــزات پزشــكی بايــد 
کل کاالهــای تجهيــزات پزشــكی را بررســی و تأييــد کند تا 
رئيــس ســازمان غــذا و دارو بتوانــد با اســتناد به کارشناســی 
ايشــان، امضــا کنــد. دربــاره کيت هــای تشــخيص پزشــكی 
هــم بــه هميــن صــورت اســت. اداره کل تجهيزات پزشــكی، 
آمادگــی نــدارد، سفارشــی کــه خــودش بررســی نكــرده را 

ــد کند. تأيي
ــگاه  ــه جای ــد ک ــران معتقدن ــی صاحب نظ ؟  برخ
ــت  ــکی در وزارت بهداش ــزات پزش اداره کل تجهی
در شــأن مســئولیت و وظایفــش نیســت. آیــا ایــن 

ــد؟ ــد می فرمایی ــوع را تأیی موض
شــايد قبــالً ايــن حــرف درســت بــود. زمانــی کــه يک 
ــت دارو  ــک معاون ــوازات آن ي ــذا و به م ــت غ معاون
در ســازمان غــذا و دارو وجــود داشــت، تجهيــزات 
پزشــكی اداره کل بــود امــا االن اصــالً معاونــت غذا 
و معاونــت دارو نداريــم. بلكــه مدير کل غــذا و مدير 
کل دارو و مديــر کل تجهيــزات پزشــكی داريم. شــان 
اين هــا يكســان اســت. اداره تجهيــزات پزشــكی، از نظــر 
نيــروی انســانی و امكانــات اداری از باقــی ادارات مــا بزرگ تــر 
اســت. در واقــع اآلن در ميــان ۴ اداره کلــی کــه زير مجموعه 
ســازمان غــذا و دارو قــرار دارد، بزرگ تريــن اداره کل متعلــق 

ــزات  ــت تجهي ــزات پزشــكی اســت. مديري ــور تجهي ــه ام ب
ــذا  ــازمان غ ــس س ــه رئي ــر مجموع پزشــكی مســتقيماً زي
و داروســت. ايــن بــه آن معناســت کــه تحــت نظــر ديگــر 
ــن اداره کل  ــر م ــه نظ ــت. ب ــازمان نيس ــای س مديريت ه
تجهيــزات پزشــكی از لحــاظ جايــگاه اداری هيــچ موقعيتــی 
کمتــر از واحدهــای ديگــر نــدارد؛ اگــر بيشــتر نباشــد کمتر 

. نيست
؟ امــا بــا توجــه بــه وجــود چندیــن هــزار واحــد 
ــده  ــول ش ــای مح ــکی، وزن کاره ــزات پزش تجهی
ــا  ــایر بخش ه ــا س ــا ب ــن فض ــردن ای ــرای اداره ک ب

قابــل قیــاس نیســت.
ــه قضــاوت  ــر اســاس کــدام خــط کــش اين گون  شــما ب
می کنيــد؟ اگــر بحــث گــردش مالــی مطــرح باشــد، بايــد 
بگويــم کــه تجهيــزات پزشــكی، گــردش مالــی حــدود يــک 
ميليــارد دالر دارد. در حالــی کــه گــردش مالــی دارو ، غــذا 
يــا آرايشــی و بهداشــتی چنــد برابــر ايــن اســت. اينكــه مــا 
چنــد هــزار واحــد تجهيــزات پزشــكی داريــم، فقــط در آمار 
ــراً کاری  ــوده و اکث ــال ب ــدش فع ــاً ۴00 واح ــت. تقريب اس
ــزار  ــد ه ــا چن ــه م ــک اســم هســتند. اينك ــد و ي نمی کنن
ــود  ــی نمی ش ــم دليل ــكی داري ــزات پزش ــگاه تجهي فروش
کــه کار بــزرگ اســت. تجهيــزات پزشــكی مــا نســبت بــه 
ــاظ  ــری دارد. از لح ــادالت کمت ــی و مب ــردش مال ــه گ بقي
ــدی  ــم در ح ــش ه ــرکت های فعال ــا و ش ــداد مجوزه تع
اســت کــه ادارات ديگــر هســتند. از نظــر پرونــده کــه بايــد 
بگويــم، بســيار کمتــر اســت. مثــالً در غــذا فقط پنجــاه هزار 
پروانــه ســاخت صــادر شــده و يــازده هــزار واحــد توليــدی 
زيرمجموعــه اش بــوده و خيلــی بزرگ تــر اســت. ايــن دليــل 
نمی شــود کــه اداره تجهيــزات پزشــكی تبديــل بــه دســتگاه 
عريــض و طويــل شــود. اگــر اين طــور باشــد، ســازمان غــذا 
و دارو ايــران بايــد تبديــل بــه يــک ســازمان بــا چنــد هــزار 

پرســنل شــود.
؟ آیــا رویکــرد اداره کل تجهیــزات پزشــکی، 

شرکت هاســت؟ تعــداد  افزایــش 
 واقعيــت ايــن اســت کــه مــا تصميــم اقتصــادی 
ــا زيــاد کنيــم.  نمی گيريــم کــه تعــداد شــرکت ها را کــم ي
تصميــم بازرگانــی در شــرايط رقابتــی، برعهــده مــا نيســت. 
مثــالً بگوييــم بــه يــک شــرکت اجــازه تأســيس نمی دهيــم، 
ــاد  ــرکت ها زي ــداد ش ــن کار تع ــا اي ــه ب ــه ک ــن بهان ــه اي ب
می شــوند. مــا چنيــن کاری نمی توانيــم انجــام دهيــم. ايــن 
ســازمان، بــه عنــوان دســتگاه نظارتــی اســت بــرای اين کــه 
اســتانداردهای کيفــی و کمــی دارو و تجهيــزات پزشــكی و 
ســاير اقــالم ســالمت را کــه می خواهــد وارد کشــور شــود 
ــا در داخــل کشــور توليــد شــود، را بررســی کنيــم. اگــر  ي
يــک کاالی وارداتــی را 5 شــرکت ديگــر هــم بخواهنــد وارد 
ــا انتظــار داشــته باشــند کــه از  ــد از م ــاً نباي ــد، قاعدت کنن
ــی  ــا واردات را در جاي ــم. تنه ــری کني ــان جلوگي فعاليت ش
محــدود می کنيــم کــه توليــد داخــل داشــته باشــيم. آنجــا 
ــام  ــت های کالن نظ ــون و سياس ــط و قان ــق ضواب ــا طب م
موظــف هســتيم محدوديــت ايجــاد کنيــم؛ البته به شــرطی 
کــه کيفيــت کاالی داخلی مناســب باشــد. اما وقتــی واردات 
داريــم و توليــد داخــل نداريــم، نمی توانيــم واردات را منحصر 

تخصیص ارز به کاالهای 
سالمت محوربه دو طریق انجام 
می گیرد؛ یکی از طریق سازمان 
غذا و دارو و یکی از طریق 
اتاق مبادله ارزی. ثبت سفارش 
هر کاالیی که تأیید شود، 
توسط دستگاه های مربوطه 
در صف تخصیص ارز قرار 
می گیرد؛ بنابراین اگر االن ارز 
به کیت های تشخیص پزشکی 
اختصاص پیدا نمی کند،  به این 
معنا نیست که ارز نمی گیرند. 
می توانند از طریق اتاق مبادله 
ارزشان رادریافت کنند                

بــه يــک شــرکت کنيــم و اگــر شــرکت دومــی هــم آمــد مــا 
مجبوريــم کــه بپذيريــم بــه شــرطی کــه کيفيتــش درســت 

باشــد.
شــدن  ضابطه منــد  بــرای  برنامـــــه ای  ؟ 
نداریــد؟ پزشــکی  تجهیــزات  فروشــگاه های 

ــع و  ــن و توزي ــد تأمي ــر فراين ــال حاض ــفانه در ح  متأس
عرضــه تجهيــزات پزشــكی و ملزومــات مصرفی فراينــدی از 
هــم  گســيخته اســت. نظــارت بــه آن معنــا که توقع هســت، 
وجــود نــدارد و امــكان اينكه کاالی قاچاق وارد شــبكه شــود 
وجــود دارد. مــن اعتقــاددارم بايــد شــبكه توزيــع مويرگی در 
کل کشــور ايجــاد شــود و بــه خصــوص تجهيزات پزشــكی و 
ــه  ــی ک ــتان ها و به جاهاي ــه بيمارس ــی را ب ــات مصرف ملزوم
ــع و عرضــه  ــد توزي ــاز دارد برســاند. فراين ــده ني مصرف کنن
بايــد کامــالً مشــخص باشــد. هــم بــرای واردکننــده و هــم 
توليدکننــده. گاهــی اوقــات شــاهد آن هســتيم کااليــی کــه 
ممكــن اســت توســط توليدکننــده 2 هــزار تومــان فــروش 
بــرود، بــه قيمــت 10 هــزار تومــان بــه دســت مصرف کننده 
ــت. در دارو  ــن نيس ــاق ممك ــن اتف ــا در دارو اي ــد ام می رس
خريــدار و فروشــنده و توزيع کننــده مشــخص هســتند و بــا 
ــزات  ــا در تجهي ــد ام ــه می کنن ــن معيــن مبادل ــک مارژي ي
پزشــكی مرتــب خريــد و فــروش و فاکتــور صــادر می شــود 

و نظــارت دقيــق نيســت.
ــوع  ــن موض ــه ای ــالمت ب ــول س ــرح تح ؟ در ط

ــت؟ ــد پرداخ خواهی
 خوشــبختانه در طــرح تحــول ســالمت بــرای 
بخــش عمــده ای از خريدهــای تجهيــزات و ملزومــات 
پزشــكی کــه در بيمارســتان های دولتــی انجــام 
ــد.  ــرده ان ــف ک ــخصی تعري ــازوکار مش ــود س می ش
ــت.  ــده اس ــت ش ــش قيم ــب کاه ــا موج فراخوان ه
ايــن قيمت هــا در ســايت ســازمان درج  شــده و 

بيمارســتان ها موظــف هســتند فقــط از انواعــی کــه 
ــد.  ــد کنن ــده خري ــد ش ــان تأيي ــت و قيمت ش کيفي
ــخص  ــت مش ــد و قيم ــوع برن ــوع کاال و ن ــون ن چ
ــد تخلــف کنــد و کســی  اســت، بيمارســتان نمی توان
ــد ملزومــات پزشــكی خــارج از سيســتم مــا  نمی توان
ــار  ــرای بيم ــد ب ــده باش ــاق آم ــق قاچ ــه از طري را ک

ــد. عرضــه کن
سـود  مارژیـن  درصـد   ۱۸ شـما  آیـا  ؟ 

می کنیـد؟ تأییـد  را  واردکننـدگان 
ــوان  ــرخ مشــخصی به عن ــک ن ــر ي ــال حاض  در ح
مارژيــن تعريــف شــده اســت و طبــق آن عمــل 
ــاز  ــان ني ــرور زم ــه م ــرخ ب ــن ن ــاً اي می شــود. طبيعت
ــه اداره کل  ــت اينك ــه جه ــا ب ــری دارد؛ ام ــه بازنگ ب
تجهيــزات پزشــكی ســخت در موضــوع طــرح تحــول 
ســالمت مشــغول بــوده، طبيعتــاً نتوانســته بــه 
بســياری از کارهايــش برســد. يكــی از ايــن موضوعات 
بازنگــری ضوابــط قيمتــی ملزومــات و تجهيــزات 

ــود. ــام می ش ــاً انج ــه حتم ــت ک ــكی اس پزش
؟ یکــی از نگرانی هــا کــه نســبت بــه 
ــن  ــود دارد، ای ــالمت وج ــول س ــرح تح ط
ــم  ــه ورود کاالی ک ــدت ب ــه در بلندم ــت ک اس
کیفیــت منجــر شــود، چــون قیمــت اولویــت 
ــکاری  ــه راه ــه چ ــن رابط ــت. در ای اول اس

اندیشــیده اید؟
 بــه نظــر مــن چنيــن اتفاقــی کــه بــازار بــه ســمت 
کاالی کــم کيفيــت ســوق پيــدا کنــد، نخواهــد افتــاد. 
ــه  ــد جامع ــورد تأيي ــا و م ــد م ــورد تأيي ــای م برنده
پزشــكی، هــدف فراخوان هــا هســتند. مثــاًل مــا 
ــم.  ــور داري ــازار کش ــف در ب ــتنت مختل ــدادی اس تع
ــای  ــط گروه ه ــت توس ــن اس ــا ممك ــی از آن ه نيم

در همه دنیا دستگاه نظارتی 
در حوزه دارو و تجهیزات 
پزشکی یکپارچه است و معمواًل 
زیرمجموعه سازمان غذا و 
دارو به حساب می آید. اینکه ما 
بخواهیم بر اساس سلیقه این ها 
را تفکیک و از هم جدا کنیم، 
درست نیست

 تخصصی
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کشف قیمت، یک فرایند قانونی 
است. مانمی توانیم وارد یک 
مناقصه بشویم، چون اعتبار نزد ما 
نبوده و پول، متعلق به بیمارستان 
است وخودشان باید خرید 
کنند. ولی می توانیم فراخوان 
کشف قیمت برگزار کنیم. 
وزارت بهداشت می تواندبرای 
بیمارستان های تحت پوشش 
خود شرط بگذارد که اگر 
قراراست از این کاال صد هزار 
قلم خریداری شود، بیمارستان ها 
با چه شرایطی می تواننداقدام 
کننداما در چارچوب مناقصه 
تعریف نمی شود

ــا تأييــد و نيمــی ديگــر رد  کارشناســی تخصصــی م
شــوند. بــرای آن هايــی کــه تأييــد شــده اند فراخــوان 
گذاشــته شــده و قيمتــش مشــخص می شــود. فــرض  
ــا در  ــن دو ت ــوند. اي ــده می ش ــا برن ــم دو ت ــی کني م
ســايت مــا درج شــده و فقــط ايــن دو می تواننــد بــه 
ــت  ــان، قيم ــوند. قيمت ش ــه ش ــتان ها عرض بيمارس
کاهش يافتــه ای اســت امــا همــان برنــد اصلــی 
ــن  ــاً اي ــكی تقريب ــات پزش ــورد ملزوم ــتند. در م هس
فراينــد در مــورد همــه رعايــت شــده اســت. کاالهــای 
ارتوپــدی را ارتوپدهــای مــورد موثــق رتبه بنــدی 
کرده انــد؛ بنابرايــن در فــاز اول فقــط برندهــای گــروه 
ــان  ــه قيمتش ــرطی ک ــه ش ــده اند ب ــد ش ــک تأيي ي
منطقــی باشــد. اگــر از برنــد درجــه يــک، چهــار تــا 
داشــته باشــيم، ممكــن اســت يكــی يــا دو عــدد تأييد 
شــده باشــد و باقــی تأييــد نشــده چــون قيمت شــان 
بــاال بــوده اســت امــا ايــن دوتايــی کــه تأييــد شــدند، 
هــر دو در رده يــک قــرار مــی گيرنــد يعنــی بــا همان 
ــراز هســتند. کاالی بی کيفيــت در  ــاپ هــم ت ــد ت برن

درجــه  يــک مــا ورود پيــدا نكــرده اســت.
ــه  ــت ک ــا آن اس ــر از نگرانی ه ــی دیگ ؟ یک
ــتگی  ــبب ورشکس ــا س ــتمرار فراخوان ه اس
ــوان،  ــرح فراخ ــی در ط ــود؛ یعن ــرکت ها ش ش
شــرکت ها بــه خاطــر حفــظ خودشــان 
ــه از  ــد ک ــاظ کنن ــم لح ــود ک ــدر س آن ق
برنامه هــای توســعه ای خودشــان بــاز بماننــد. 

ــد؟ ــری داری ــه نظ ــوص چ ــن خص در ای
ــه ضــروری اســت کــه  ــد نكت ــان چن ــن مي   در اي
ــرار  ــه ق ــورد توج ــث م ــه بح ــش از ورود ب ــد پي باي
ــت کاال  ــا کيفي ــرای م ــت ب ــه اولوي ــرد. اول اينك گي
ــن  ــال تأمي ــه دنب ــا ب ــت. م ــن آن اس ــت پايي و قيم
ــده  ــد ش ــت تأيي ــا کيفي ــار ب ــاز بيم ــورد ني کاالی م
ــه هســتيم. دوم اينكــه عرضــه کاال  ــن هزين و کمتري
نبايــد بــا اختــالل مواجــه شــود. ســوم اينكــه فضــای 
ــه  ــارم اينك ــد و چه ــی باش ــد رقابت ــن کاال باي تأمي
ــم.  ــيد بدهي ــرکت ها سوبس ــه ش ــم ب ــا نمی تواني م
ــی مشــخص اســت کــه در  ــا چنيــن مقدمات حــال ب
ــزرگ  ــرکت های ب ــت، ش ــی و دور از ران ــای رقابت فض
کــه ســامانه حمايتــی و بنيــه مالــی قــوی دارنــد، از 
ــوده و خدمــات  ســرويس دهــی بهتــری برخــوردار ب
ديده انــد،  تــدارک  قوی تــری  فــروش  از  پــس 
ــه  ــادی ادام ــت اقتص ــه فعالي ــد ب ــر می توانن راحت ت
بدهنــد. مــا نمی توانيــم از محــل اعتبــار دولتــی 
بــه شــرکت هايی کــه بينــه مالــی قــوی 
ــظ  ــازار حف ــا در ب ــم ت ــه بدهي ــد، ياران ندارن
شــوند. وزارت بهداشــت نمی توانــد يارانــه 
ــوان را  ــک و نات ــرکت های کوچ ــا ش ــد ت بده
حفــظ کنــد. اين هــا بايــد از ســاير سيســتم ها 
تقويــت  را  خودشــان  بانكــی  نظــام  نظيــر 
ــاد  ــه ايج ــا ک ــای م ــی از دغدغه ه ــاً يك ــد. اتفاق کنن
شــرکت های چمدانــی اســت نيــز برطــرف می شــود.
تشــریح  را  فراخــوان  طــرح  ماهیــت  ؟ 

بفرماییــد؛ مزایــده اســت یــا مناقصــه؟
ــا  ــت. م ــی اس ــد قانون ــک فراين ــت، ي ــف قيم  کش
نمی توانيــم وارد يــک مناقصــه بشــويم، چــون اعتبــار 
نــزد مــا نبــوده و پــول، متعلــق بــه بيمارســتان اســت 
و خودشــان بايــد خريــد کننــد. ولــی می توانيــم 
فراخوان کشــف قيمــت برگــزار کنيم. وزارت بهداشــت 
می توانــد بــرای بيمارســتان های تحــت پوشــش خــود 
شــرط بگــذارد کــه اگــر قــرار اســت از ايــن کاال صــد 
ــه  ــا چ ــتان ها ب ــود، بيمارس ــداری ش ــم خري ــزار قل ه
ــوب  ــا در چارچ ــد ام ــدام کنن ــد اق ــرايطی می توانن ش
ــف  ــن کش ــرای همي ــود. ب ــف نمی ش ــه تعري مناقص
ــای  ــاًل در گروه ه ــه قب ــت را ک ــت. کيفي ــت اس قيم
تخصصــی بررســی کرده ايــم. حــال بــا انجــام فراخــوان، 
کشــف قيمــت می کنيــم. مثــاًل لنــز چشــمی پنجــاه 
هــزار تومانــی در يک ســو و لنــز بــاالی دويســت هــزار 
ــای  ــا و کيفيت ه ــا برنده ــر ب ــوی ديگ ــی در س تومان
متعــدد مشــخص شــده اند. مــا لنزهــای بــاالی 
ــم. چــون  ــرده اي ــوع نك ــان را ممن ــزار توم پنجــاه ه
ــه چشــم ها  ــه بيمارســتان ها و هم ممكــن اســت هم
بــا آن لنــز کارشــان راه نيفتــد. برندهــای مختلــف برای 
ــد  ــا تأيي ــه اين ه ــود دارد و هم ــف وج ــرايط مختل ش
ــاه  ــه پنج ــزی ک ــتم لن ــن سيس ــی در اي ــده اند. ول ش
ــت  ــت دويس ــا قيم ــد ب ــت نمی توان ــان اس ــزار توم ه

هــزار تومــان در بيمارســتان فروختــه شــود.
؟ بعضــی از اقــالم ماننــد دســتگاه های 
ــش  ــه نق ــای آن ک ــون و نواره ــد خ ــت قن تس
ــب  ــط قری ــاری توس ــرل بیم ــا در کنت آن ه
به اتفــاق اســاتید شــناخته شــده دنیــا 
ــوز در  ــفانه هن ــت، متأس ــده اس ــد ش تأیی
ــه ای  ــای بیم ــمول حمایت ه ــا مش ــور م کش
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــرار نگرفته ان ق
ــای  ــران و انجمن ه ــت ای ــن دیاب ــالش انجم ت
ایــن  در  نیــز  آموزشــی  و  اطالع رســانی 
خصــوص هنــوز بــه ثمــر ننشســته اســت. آیا 
ــت  ــد حمای ــذا و دارو نمی خواه ــازمان غ س

ــد؟ کن
ــر  ــازمان های بيمه گ ــه س ــت ک ــن اس ــت اي  واقعي
بــه  صــورت ســنتی، کمتــر زيــر بــار خدمــات 
را  ديابتی هــا  داروهــای  آن هــا  می رونــد.  جديــد 
ــد خــون و  ــی دســتگاه تســت قن ــد ول ــه کرده ان بيم
نوارهــای آن را نپذيرفته انــد. مــن اعتقــاد راســخ دارم 
ــر  ــازمان های بيمه گ ــود س ــع خ ــه نف ــور ب و همينط
اســت جاهايــی کــه بــه تشــخيص زودتــر و بــه 
ــش  ــت پوش ــد را تح ــک می کن ــاری کم ــع بيم موق
خدمــات خــود قــرار بدهنــد. ايــن مســئله بــه آن هــا 
ــد.  ــن بياورن ــان را پايي ــه هزينه ش ــد ک کمــک می کن
ايــن يــک اقــدام آگاهانــه بــه نفــع خودشــان خواهــد 
بــود. فــرد ديابتــی اگــر قنــد خونــش کنتــرل نشــود، 
ــی  ــالمتش خيل ــه و س ــرای بيم ــی اش ب ــه مال هزين
بيشــتر از زمانــی اســت کــه قنــد خونــش را کنتــرل 
ــا  کنــد. بيمــه، کنتــرل قنــد خــون را آنجايــی کــه ب

تشــخيص به موقــع جلــوی خيلــی از 
مســائل گرفتــه می شــود تحــت پوشــش 

قــرار نمی دهــد امــا داروهايــش را حمايــت 
بيمه گــر  ســازمان های  می کنــد. 

زيرمجموعــه وزارت بهداشــت نيســتند و مــا تنهــا 
ــی  ــتيم ول ــه هس ــی بيم ــورای عال ــو در ش ــک عض ي
به عنــوان هميــن يــک رأی از ايــن موضــوع حمايــت 

می کنيــم.
؟ در مــورد ســاماندهی وضعیــت بانــک 
اطالعاتــی تجهیــزات پزشــکی چــه برنامــه ای 

ــد؟ داری
ــم.  ــاره می کن ــورد اش ــد م ــه چن ــن ب ــا م  در اينج
کليــه فرآيندهــای مختلف تجهيــزات پزشــكی بايد در 
يــک جــا و در بانــک اطالعــات مرکــزی ثبــت شــود، 
ــزات  ــای تجهي ــت ها و نيازه ــا درخواس ــه ب در مواجه
ــات  ــر اســاس تصميم ــاً ب ــد صرف ــز باي پزشــكی مراک
ــج  ــدام شــود، کليــه نتاي کميتــه تجهيــزات مراکــز اق
ــت  ــوص وضعي ــده در خص ــام  ش ــی های انج کارشناس
ــات  ــک اطالع ــد در بان ــز باي ــزات پزشــكی مراک تجهي
مرکــزی ثبــت شــود، کليــه اقدامــات انجام شــده اعــم 
از خريــد و يــا تحويــل کاال و ... بايــد در بانــک اطالعات 
مرکــزی ثبــت شــود. تصميم گيری هــا در ســطح 
ــک  ــده در بان ــات ثبت ش ــاس اطالع ــر اس ــگاه ب دانش
اطالعــات مرکــزی و بــا توجــه بــه نتايــج کارشناســی 
ــی  ــا واقعيت هاي ــرد. اين ه ــد انجــام پذي ــزات باي تجهي
اســت کــه نظــام بهداشــت و درمــان مــا به ســوی آن 

ــت اســت. در حرک
ــیون  ــس و کمیس ــا مجل ــما ب ــه ش ؟ رابط

ــت؟ ــور اس ــس چط ــت مجل بهداش
 مجلــس، يــک دســتگاه نظارتــی اســت و از 
ــود و  ــوب می ش ــت محس ــوق دول ــاظ ماف ــن لح اي
ــم.  ــت کني ــس حرک ــارج از اراده مجل ــم خ نمی تواني
ــت  ــدگان اس ــع نماين ــس، اراده جم ــه اراده مجل البت
نــه يــک نماينــده خــاص. يــک ســازمان بهداشــتی و 
درمانــی بايــد بــه  طــور پيوســته خــود را بــر اســاس 
ــرار داده و  ــی ق ــورد ارزياب ــا م ــتانداردهای روز دني اس

پروژه هــای بهبــود خــود را بــر مبنــای نيازهــای خــود 
طراحــی کنــد و در ايــن مســير کميســيون بهداشــت 
مجلــس می توانــد راهگشــای مديــران اجرايــی باشــد.
ــازمان  ــران س ــایر مدی ــا س ــما ی ــا ش ؟ آی
ــا کمیســیون  ــب مجلــس ی غــذا و دارو از جان
ــاًل در  ــت، مث ــار نیس ــت  فش ــت تح بهداش

ــاص؟ ــی خ موضوع
ــت کار اســت  ــار، طبيع ــود فش ــال وج ــر ح ــه ه  ب
مــا  بگوينــد  نمی تواننــد  دولتــی  دســتگاه های  و 
تحــت فشــار نيســتيم. در مواجهــه بــا يــک تجهيــزات 
پزشــكی خــاص کــه هــم توليــد داخــل و هــم وارداتی 
اســت، معمــوالً هــم تعــدادی از پزشــكان و همچنيــن 
ــش  ــی کيفيت ــس واردات ــد جن ــر می کنن ــاران فك بيم
ــر  ــذا و دارو ه ــازمان غ ــوان س ــه  عن ــت. ب ــر اس بهت
تصميمــی کــه بگيريــم از ســوی برخــی تحــت  فشــار 
ــكی  ــزات پزش ــی تجهي ــت. وقت ــم گرف ــرار خواهي ق
وارداتــی را محــدود کنيــم، از ســوی بيمــاران و 
ــه مــا تحميــل  همچنيــن واردکننــدگان فشــارهايی ب
ــم،  ــه واردات آن را آزاد می کني ــی ک ــود. زمان ــی ش م
توليدکننــده اعتــراض می کنــد امــا قاعدتــاً بايــد 
بــه   و  قانــون  چارچــوب  در  را  خــود  تصميمــات 
صــورت شــفاف بگيريــم و منشــاء و مخاطبــان دليــل 
تصميمــات مــا را بــه  طــور شــفاف بداننــد تــا بتوانيــم 

ــم. ــاع کني ــان دف از عملكردم

واقعیت این است که 
سازمان های بیمه گر به  صورت 
سنتی، کمتر زیر بار خدمات 
جدید می روند. آن ها داروهای 
دیابتی ها را بیمه کرده اند 
ولی دستگاه تست قند خون و 
نوارهای آن را نپذیرفته اند. من 
اعتقاد راسخ دارم و همینطور به 
نفع خود سازمان های بیمه گر 
است جاهایی که به تشخیص 
زودتر و به موقع بیماری 
کمک می کند را تحت پوشش 
خدمات خود قرار بدهند. این 
مسئله به آن ها کمک می کند 
که هزینه شان را پایین بیاورند
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سایه گسترده تجهیزات پزشکی
 بر حوزه بهداشت و درمان

در گفتگو با مهندس سید حسین صفوی ،مدیرکل اداره تجهیزات پزشکی؛
؟ آقـای مهندس برای آغـاز گفتگو لطفـاً در مورد 
وسـعت مسـئولیت مدیریـت تجهیـزات پزشـکی 

کشـور توضیـح دهید؟
پيشـگيری،  در  پزشـكی  تجهيـزات  اهميـت  امـروزه   
تشـخيص، درمـان، پايـش و آمـوزش امری مسـلم و واضح 
اسـت. حتـی بايد بگوييم بـه دليل پيشـرفت های روزافزون 
علـم پزشـكی و وابسـتگی بسـيار زيـاد شـيوه های جديـد 
درمانـی بـه تكنولوژی هـای نويـن، برخـی تخصص هـای 
بـه  قـادر  مربوطـه  پزشـكی  تجهيـزات  بـدون  پزشـكی 
ادای مسـئوليت خويـش نيسـتند. عـالوه بـر ايـن برخـی 
آينده نگری هـا در حـوزه درمـان بيانگـر آن اسـت که نقش 
تجهيزات پزشـكی در برخی عرصه ها ممكن اسـت حتی از 
دارو هـم پررنگ تـر شـود. طبيعتـاً به دنبـال اهميت تأمين 
تجهيـزات پزشـكی، موضـوع مديريت و ضابطه منـد کردن 
ايـن حـوزه نيز پراهميت، حسـاس و اسـتراتژيک می شـود. 
نكتـه ای کـه در ايـن ميان بايد به آن توجه شـود آن اسـت 
کـه مديريـت حـوزه تجهيـزات پزشـكی عـالوه بـر تعريف 
مصطلحـی کـه از »مديريـت« به معنـای علمـی آن وجود 
دارد، شـامل طيـف وسـيعی از مسـئوليت ها از ثبـت کاال، 
کنتـرل کيفيـت کاال، بازرسـی GMP گرفتـه تـا توزيـع، 
عادالنـه و همچنيـن  مباحـث دسترسـی  قيمت گـذاری، 
خدمـات پـس از فروش، نگهداشـت و کاليبراسـيون و ده ها 
زيرمجموعه ديگر می شـود که هريک نيازمنـد برنامه ريزی 

خـاص خود اسـت.
بنابرايـن بايـد موضـوع تجهيزات پزشـكی را در يک بسـته 
جامع شـامل زيرمجموعه های بسـيار متنوع نظير مديريت، 
نظـارت و ارائـه سياسـت ها و راهكارهايـی ديـد کـه در آن 
روش هـای تأميـن کاال، حفظ همزمان منافـع بيمار، دولت، 
جامعـه و تأمين کننـدگان کاال، تدويـن گـردش کار دقيـق 
و سـريع، تهيـه بانک هـای اطالعاتـی، ارائـه آموزش هـای 
شـود. ديـده   ... و  مراکـز  از  نظارتـی  بازديدهـای  الزم، 
بـرای  سـود  درصـد   ۱۸ کـردن  لحـاظ  آیـا  ؟  
واردکننـدگان منجـر بـه فشـار مالی بیـش از حد 
و  شـفاف  شـرکت های  حـذف  و  شـرکت ها  بـه 

نمی شـود؟ واردات  گردونـه  از  شناسـنامه دار 
 در اينجـا دو نكتـه نهفتـه اسـت. اول اينكـه تعييـن و 
تصويـب 18 درصـد سـود بـرای واردکننـدگان تجهيـزات 
اسـت  انجام نشـده  بهداشـت  وزارت  سـوی  از  پزشـكی، 
بلكـه دسـتورالعمل سـازمان حمايـت اسـت کـه 18 در 
بايـد  اينكـه  صـد سـود در آن ديده شـده اسـت. ضمـن 
بـه ايـن نكتـه توجه داشـته باشـيم کـه توسـعه تجهيزات 
پزشـكی در سـال های گذشـته و تعـدد شـرکت ها نشـان 
می دهـد کـه هميـن 18 درصـد سـود، بـرای شـرکت های 
واردکننـده تجهيـزات پزشـكی کفايت می کنـد و همچنان 
نيـز تقاضـا بـرای ورود به عرضه تجهيزات پزشـكی بسـيار 
زيـاد اسـت. اگـر ايـن سـود کفايـت نمی کـرد، قطعاً بـازار 
مسـير ديگـری را طـی مـی کـرد. البتـه همـه مـا بـه اين 
موضـوع اذعـان داريم کـه اگر گردش مالـی در يک صنعت 
مناسـب نباشـد، خدمات دهی در آن صنعـت دچار اختالل 
می شـود و اگـر هزينه هـای بنگاه هـای اقتصـادی از طريـق 
درآمدهای رسـمی و قانونی آن ها پوشـش داده نشـود بايد 

در دسـتورالعمل ها بازنگـری شـود.
؟  در ارتبـاط بـا هزینه هایـی کـه شـرکت ها برای 
بـه  خـود  محصـوالت  و  خدمـات  اطالع رسـانی 
جامعـه پزشـکی متقبل می شـوند نظیر حضـور در 
کنگره هـای علمی، اسـتخدام نماینـده علمی، چاپ 
و انتشـار بروشـور و کاتالوگ و ...، آیـا این هزینه ها 

در فراینـد قیمت گـذاری دیده شـده اسـت؟
 طبيعتـاً دغدغـه شـرکت های واردکننـده در مباحثـی 
نظيـر آمـوزش و اطالع رسـانی صحيـح و منطقـی اسـت 
امـا بايـد توجـه داشـته باشـيم کـه چنيـن هزينه هايـی 
معمـوال در هزينه هـای مارکتينـگ کمپانـی مـادر ديـده 
 شـده اسـت. اين يـک موضـوع جهانـی اسـت. وقتـی يـک 
کمپانـی می خواهـد ورود محصول جديد خـود را در دنيای 
تجهيـزات پزشـكی اطالع رسـانی کنـد، خـودش بـرای آن 
بودجـه مشـخص لحـاظ می کنـد. نبايـد ايـن بودجـه در 
هزينه هـای شـرکت های واردکننـده ديده شـود و به دنبال 
آن توقـع افزايـش قيمت محصوالت از سـوی شـرکت های 
واردکننـده بـه وجـود بيايـد. شـرکت ها بايـد ايـن مطالبه 
از  بخشـی  کـه  باشـند  داشـته  مـادر  شـرکت های  از  را 
بودجه هـای مارکتينـگ خود را بـه ايران اختصـاص دهند.
؟  در ارتبـاط بـا افزایـش بی رویـه شـرکت های 
واردکننـده تجهیـزات پزشـکی چـه سیاسـتی را 
دنبـال می کنیـد؟ آیا این موضوع سـبب گسـترش 
غیرقابل کنتـرل فضـای تجهیزات پزشـکی نخواهد 
شـد؟ آیـا مدیریـت، سیاسـت گذاری و نظـارت بر 
از شـرکت ها سـهل تر و  یـک مجموعـه محـدود 

نیسـت؟ مؤثرتر 
ببينيـد در مورد تجهيزات پزشـكی، تقاضـای خيلی زيادی 
بـرای ورود بـه اين حوزه از سـوی شـرکت ها ارائه می شـود. 
خيلی هـا می آينـد و شـرکت ثبـت می کننـد ولـی فعـال 
نمی شـوند. اما شناسـنامه دار می شوند. شناسـنامه دار شدن 
ايـن افراد يک حسـن اسـت. ضمـن اينكه در دنيـای امروز، 
رقابـت حـرف اول و آخـر را در بـازار می زنـد، فقـط بايـد 
محيـط رقابـت سـالم و بـه  دور از رانـت را ايجاد کـرد. بايد 
فضاهای غبارآلود و خاکسـتری را تبديل به فضاهای شفاف 
کنيـم تـا در اين فضا رقابت شـكل بگيرد. اگر شـرکت ها به 
دنبال سـود منطقی باشند، قطعاً مشـكلی نخواهند داشت. 
در واقـع شـرايط رقابتی بازار تعيين کننده سرنوشـت تعدد 
شـرکت ها اسـت. مـا به عنـوان نظارت کننـده بايـد مراقـب 
آن باشـيم کـه تخلفـی اتفـاق نيفتـد. بـه نظـر اين جانـب 
تعـدد شـرکت ها يـک مزيـت اسـت. مزيتی اسـت کـه در 
کنـار سـاير محاسـن، می توانـد جلوی رانـت و رانـت بازی 
را بگيـرد. البتـه بازهـم اشـاره می کنـم که تعدد شـرکت ها 

مسـئوليت مـا را بـرای کنترل مضاعـف می کند.
تعـداد  افزایـش  بـه  قائـل  شـما  بنابرایـن  ؟  
هسـتید؟ پزشـکی  تجهیـزات  تأمین کننـدگان 
 شـما دوره تشـديد فشـار تحريم هـا را در نظـر بگيريـد. 
تعـدد شـرکت ها برای مـا يک مزيت بود. شـايد اگـر تعداد 
شـرکت ها محـدود بودنـد نمی توانسـتيم به اين ميـزان در 

تأميـن تجهيـزات پزشـكی در اين دوره موفق باشـيم.
؟  جایـگاه اداره کل تجهیـزات پزشـکی را چگونه 

می بینیـد؟
 جايگاه سـازمانی اداره کل تجهيزات پزشـكی، بسـتگی 
تـام بـه ديـدگاه رئيـس سـازمان غـذا و دارو دارد. بايـد 
ببينيـم کـه از حـوزه تجهيزات پزشـكی چه توقعـی داريم. 
به انـدازه خواسـته ها و توقعـات، طبيعتـاً جايـگاه بـرای آن 
از  و  اسـت  گاه خواسـته ها حداکثـری  تعريـف می شـود. 
سياسـت گذاری تـا نظـارت و از توليـد و واردات تـا توزيـع 
را شـامل می شـود و گاه حداقـل اسـت و به نظـارت کفايت 
می شـود. بنابرايـن همين کـه جايـگاه اداره کل تجهيـزات 
پزشـكی وابسـته بـه نگاه افـراد اسـت و با تغييـر مديريت، 
جايـگاه آن تحت شـعاع قـرار می گيرد، نشـان می دهد بايد 

سـاختار آن مـورد بازنگـری قـرار گيرد.

توسعه تجهیزات پزشکی در 
سال های گذشته و تعدد 
شرکت ها نشان می دهد که 
همین 18 درصد سود، برای 
شرکت های واردکننده 
تجهیزات پزشکی کفایت 
می کند و همچنان نیز تقاضا 
برای ورود به عرضه تجهیزات 
پزشکی بسیار زیاد است. اگر 
این سود کفایت نمی کرد، 
قطعاً بازار مسیر دیگری را طی 
می کرد. البته همه ما به این 
موضوع اذعان داریم که اگر 
گردش مالی در یک صنعت 
مناسب نباشد، خدمات دهی 
در آن صنعت دچار اختالل 
می شود و اگر هزینه های 
بنگاه های اقتصادی از طریق 
درآمدهای رسمی و قانونی 
آن ها پوشش داده نشود باید در 
دستورالعمل ها بازنگری شود

 تخصصی
فصلنامه

شماره 6 زمستان 93

25



؟  پیشنهاد شما دراین  ارتباط چیست؟
 ايـن  يـک موضـوع فراسـازمانی اسـت. نيـاز بـه 
کار کارشناسـی منطبق بر اسـناد باالدسـتی وزارت 
بهداشـت دارد. اداره کل تجهيـزات پزشـكی، يـک 
اداره کل بـزرگ اسـت چـون تجهيـزات پزشـكی 
حوزه وسـيعی اسـت. حدود 130 نفر در آن مشغول 
هسـتند، بيـش از ۴000 شـرکت واردکننده و بيش 
از ۴00 واحـد توليـدی در آن ثبـت  شـده اسـت. 
بازديدهـا و بازرسـی های ادواری و غيـر ادواری آن 
نيـاز به نيروی انسـانی و کارشـناس آموزش ديده در 
سطح کشـور دارد. پس نمی شـود برای آن لحظه ای 

تصميم گيـری کـرد.
؟  نـگاه سـایر کشـورها به حـوزه تجهیزات 
پزشـکی چگونه اسـت. مثـاًل FDA بـه این 

حـوزه از چـه منظـری نـگاه می کند؟
نـگاه FDA بـه تجهيـزات پزشـكی يـک نـگاه 
ويـژه اسـت. ايـن را می تـوان از بودجه هايـی کـه 
کـه  يـا سـهمی  می دهنـد  اختصـاص  آن  بـرای 
بـرای تصميم گيری هـای کالن لحـاظ می کننـد، 

بـه  وضـوح ديد.
؟  در ارتبـاط بـا بحث قیمت گـذاری یکی از 
مهم تریـن دغدغه هـای بـزرگان ایـن صنعت 
آن اسـت که تمرکز بر موضـوع قیمت گذاری 
منجـر شـود دانشـگاه های علوم پزشـکی به 
سـمت خریـد کاالهایـی منعطـف شـوند که 
کیفیت پایین تری داشـته باشـد. آیـا در این 

خصوص تدبیری اندیشـیده شـده اسـت؟
دانشـگاه ها  بـه  کـه  تجهيزاتـی  فهرسـت  اگـر   
ابـالغ  شـده اسـت را مـرور کنيـم، نشـان می دهـد 
عكـس ايـن قضيـه حاکـم شـده اسـت. يعنـی بـه 
دليـل کاهـش قيمتـی کـه در تجهيـزات پزشـكی 
اتفـاق افتـاده اسـت، دانشـگاه ها بـه سـمت تهيـه 
کاهـش  مـا  کرده انـد.  حرکـت  قوی تـر  کاالهـای 
کيفيـت در اين مدت نداشـته ايم. اگـر بخواهيم اين 
موضـوع را کالبدشـكافی کنيـم متوجـه می شـويم 
کـه بـازار تجهيـزات پزشـكی در ايـن مـدت شـاهد 
کاهـش قيمـت در بهتريـن برندهـا بـوده اسـت و 
بـه دنبـال آن هـا سـاير برندهـا حاضـر بـه کاهـش 
قيمـت بوده انـد. حـال نگرانـی مـا عكـس موضوعی 
اسـت کـه شـما مطـرح کرده ايـد. مـا نگـران به هم 
ريختـن تـوازن در بـازار هسـتيم. چرا کـه با کاهش 
قيمت هـا، ممكـن اسـت مراکـز کمتـر بـه سـراغ 
برندهـای متوسـط برونـد. ايـن در حالـی اسـت که 
منطق حكم می کند دانشـگاه ها، بسـته بـه نوع نياز 
و نـوع حساسـيت مصـرف، کيفيت تجهيـزات مورد 

درخواسـت خـود را اولويت بنـدی کننـد.
؟ تا کنـون چه تعداد از محصوالت مشـمول 

شـده اند؟ قیمت گــذاری 
 بررسـی های مـا نشـان داد کـه 130 نـوع کاال 
جزء پـر مصرف ترين کاالها از سـوی مراکـز درمانی 
ايـن 130 نـوع کاال را جـزء کاالهـای  اسـت. مـا 
ضـروری قـرار داديم. تاکنـون با احتسـاب مدل ها و 
برندهـای مختلـف ايـن کاالها، حـدود 5300 رديف 

را قيمت گـذاری کرده ايـم. کاال 
؟ در خصـوص ماهیت فراخوان هـا بفرمایید 
کـه آیـا از منظر شـما ماهیت آن هـا مناقصه 
اسـت یـا مزایـده؟ و آیـا بـرای آن سـازوکار 

قانونی متناسـب دیده  شـده اسـت؟
 در واقـع فراخوان هـا يـک روال سـاده تر از ايـن 
حرف هـا اسـت. در يک زمـان کوتـاه مـا بايـد يـک 
فهرسـت مسـتندی تهيـه می کرديـم و مشـخص 
می کرديـم کـه چـه کااليـی می تواند توسـط مراکز 
درمانـی تهيـه شـود. مـا ايـن کار را بـا ايجـاد يـک 
تأمين کننـده  شـرکت های  ميـان  رقابتـی  فضـای 
تجهيـزات پزشـكی ايجـاد کرديـم. در واقع خروجی 
طـرح فراخـوان يـک ليسـت بـا قيمت هـای رقابتی 

اسـت کـه بـه مـرور نيـز تكميل تـر می شـود.
؟ مزیت طرح فراخوان را چه می دانید؟

توانسـتيم  طـرح  ايـن  اجـرای  طـول  در  مـا   
قيمت هـای ارزی و بـه دنبـال آن قيمت هـای ريالی 
را بـه قيمت هـای واقعـی نزديک کنيـم. ضمن آنكه 
فضـای تجهيـزات پزشـكی را شـفاف تر کرديـم. در 
واقـع ابهام زدايـی نيـاز اساسـی مديريـت و نظـارت 
در يـک حـوزه اسـت کـه مـا در ايـن خصـوص بـه 
قبـاًل  پيـدا کرديـم.  بزرگـی دسـت  موفقيت هـای 
ابهامـات زيـادی داشـتيم چراکه يک ليسـت مرجع 

وجـود نداشـت کـه بشـود بـه آن تكيـه کرد.
ضمن آنكه توجه داشـته باشـيد که در طرح سالمت 
رابطه ميان بيمار و فروشـندگان تجهيزات پزشـكی 
کـه هيچ کدام صالحيت علمـی در خصوص نوع نياز 
بيمار نداشـتند ذاتاً تغيير پيدا کـرده و اين خود يک 
دسـتاورد بـزرگ در حوزه تجهيزات پزشـكی اسـت.
؟ آیا طـرح فراخـوان ادامـه پیـدا می کند؟ 
و آیـا به دنبـال آن، تصور می فرمایید مسـیر 
کاهـش قیمت هـا هم بـا همین شـتاب ادامه 

می کند؟ پیـدا 
 مـا در حـال طـی کـردن يـک مسـير تكاملـی 
در حـوزه تجهيـزات پزشـكی هسـتيم. تـا زمانـی 
کـه الزم باشـد بايـد مسـير فراخوان هـا ادامـه پيـدا 
اگـر  هـم  قيمت هـا  کاهـش  بـا  ارتبـاط  در  کنـد. 
ديپلماسـی اقتصـادی دولـت بـه نتيجـه برسـد و 
و  تجـارت  عرصـه  در  بين المللـی  محدوديت هـای 
تراکنش هـای مالـی کاهـش پيـدا کنـد، طبيعتـاً 
امـكان کاهـش قيمت هـا بـاز هـم وجـود خواهـد 
داشـت. شـما وقتـی بـازار تجهيـزات پزشـكی در 
منطقـه را مالحظـه می کنيـد می بينيـد که قيمت 
يک کاال در کشـورهای مختلف يكسـان نيست و در 
ايـن ميان ديـده می شـود هنوز قيمـت محصوالت 

در ايـران، جـزء قيمت هـای پاييـن منطقـه نيسـت.
؟ بنابرایـن شـما در اجـرای طـرح تحـول، 
شـرکت های  بیشـتر  همراهـی  منتظـر 
هسـتید؟ پزشـکی  تجهیـزات  واردکننـده 

 واقعيـت ايـن اسـت کـه در اجـرای طـرح تحول 
سـالمت، همراهی شـرکت ها يكی از ارکان موفقيت 
آن اسـت. هـر شـرکتی کـه در ايـن مسـير بيشـتر 
همراهـی کنـد، قطعاً مورد اسـتقبال قـرار می گيرد. 
شـرکت ها بايـد خودشـان را همـكار اداره ببيننـد و 
سـعی کننـد قيمت هـای پايين تـری را از کمپانـی 

مـادر برای بـازار ايـران دريافـت کنند.
؟ بـا توجـه بـه اینکـه چشـم ها به سـبک 
شـدن تحریم هـا دوخته  شـده اسـت، آیا در 
ارتبـاط با مشـکالت شـرکت های واردکننده 
خصوصـاً در زمینـه نقـل و انتقـال پـول در 
عرصـه بین المللـی برنامـه خاصـی تـدارک 

دیده ایـد؟
 تـالش خواهيـم کـرد بخشـی از منابـع مالـی 
آزادشـده در عرصه بين المللی به تجهيزات پزشـكی 

اختصـاص پيـدا کند.
؟ در ارتبـاط با اختصـاص ارز برای تجهیزات 

بفرمایید. توضیح  آزمایشگاهی 
 ابتـدا بايـد بـه ايـن نكتـه اشـاره کنـم کـه کاًل 
اختصاص ارز با اداره کل تجهيزات پزشـكی نيسـت. 
مـا در اداره فقط کار کارشناسـی انجـام می دهيم. از 
لحـاظ کارشناسـی اظهار نظـر می کنيم کـه آيا اين 
قيمـت مناسـب اسـت يـا نـه. بعـد از واردات هم بر 
توزيـع کاال نظـارت می کنيم کـه آيا شـرکت ها اين 
قيمت هـا را رعايـت کرده انـد يـا نه. امـا در خصوص 
تجهيـزات آزمايشـگاهی اصالتـاً اين کارشناسـی در 
اداره کل تجهيـزات پزشـكی انجـام نمی شـود که ما 

بخواهيـم اظهار نظـر کنيم.
؟ درخصـوص این تفکیکی که اتفـاق افتاده 
اسـت و تجهیـزات آزمایشـگاهی از اداره کل 
تجهیزات پزشـکی منتزع شـده، چـه نظری 

دارید؟
 ببينيد مديريت تجهيزات پزشـكی، دندانپزشكی 
و تجهيـزات آزمايشـگاهی يک بحث فرايندی اسـت 
ايجـاد  را  مشـكالتی  هـم  از  آن هـا  تفكيـک  کـه 
می کنـد. اين هـا يک سـری فرايندهای مشـترک را 
طـی می کننـد کـه می تـوان از يـک ظرفيـت برای 

انجـام دادن آن بهره بـرداری کـرد. ضمن اينكـه اين تفكيک 
مغاير اسـناد باالدسـتی همچون کوچک کردن دولت اسـت.
؟  بنابرایـن به طـور روشـن مشـخص اسـت کـه 

جنابعالـی مخالـف ایـن تفکیـک هسـتید؟
 بلـه، منافـع دولـت و مـردم حكـم می کنـد کـه مديريت 

ايـن چنـد زيرمجموعـه در يـک مجموعه متمرکز باشـد.
؟  چـرا در ارتبـاط بـا مناقصه هایـی کـه توسـط 
سـازمان هایی نظیـر سـازمان انتقـال خـون برگزار 
اظهارنظـر  اداره کل تجهیـزات پزشـکی  می شـود، 
خصـوص  ایـن  در  آن هـا  کـه  حالـی  در  می کنـد، 

می تواننـد مسـتقل عمـل کننـد؟
  در خصـوص ايـن مناقصه هـا، سـازمان انتقـال خـون 
می توانـد بـر اسـاس آيين نامه های قانونـی اقدام کنـد. آن ها 
در ايـن ارتبـاط عالقه مند هسـتند که نظر کارشناسـی اداره 
کل تجهيـزات پزشـكی را دريافـت کننـد، امـا الـزام قانونـی 
در ايـن بـاره وجـود نـدارد. البته مسـلماً نظرات کارشناسـی 
اداره کل تجهيـزات پزشـكی می توانـد موجـب صرفه جويـی 

قابل توجـه در بودجه هـای سـازمان های اين چنيـن شـود.
؟  در مـورد حمایـت از تولیـد داخـل چـه برنامه ای 

دارید؟
اصولـی  برنامه هـای  جـزء  داخـل  توليـد  از  حمايـت   
مـا اسـت. در بازنگـری آيين نامه هـا سـعی خواهيـم کـرد 
شـرکت ها را نسـبت بـه ورود بـه اين عرصه بيشـتر تشـويق 
کنيـم و تسـهيالت ويـژه ای بـرای آن هـا تـدارک ببينيـم.

؟  سـهم واردات در تامیـن تجهیـزات پزشـکی چه 
اسـت؟ میزان 

  اکثـر تجهيـزات پيشـرفته وارداتـی هسـتند. بيشـترين 
واردات را از کشـورهای صنعتـی اروپايـی و آمريكايـی داريم. 
البته تجهيزات پزشـكی ايرانی و توليـد داخل به دليل اينكه 
لـوازم يدکی آنها در دسـترس تر هسـتند و خدمـات پس از 
فـروش بهتـری ممكـن اسـت داشـته باشـند، مناسـب تر از 
دسـتگاه های خارجی هسـتند . البته قطعا بـه منظور تامين 
قطعـات يدکـی و خدمـات پـس از فـروش شـرايط سـخت 
کـه  خارجـی  کمپانی هـای  و  بـرای  شـرکت ها  گيرانـه ای 
تجهيـزات بـه کشـور وارد می کننـد در نظـر گرفته ايـم تا با 
مشـكلی در آينـده روبـرو  نشـويم. امـا  منطق حكـم می کند 
مراکـز درمانـی اين محصوالت را در اولويت خـود قرار دهند. 
از طرفـی سـازمان غـذا و دارو و اداره کل تجهيزات پزشـكی 
سياسـت توسـعه محصوالت داخلی را در دستور کار دارد که 
طبـق آن عمـل خواهيـم کـرد. در واقـع وزارت بهداشـت به 
عنـوان بزرگترين مصـرف کننده تجهيزات پزشـكی خودش 
را متعهـد کـرده اسـت کـه از کاالهايـی کـه بـا کيفيـت باال 
در داخـل توليـد می شـوند خريـداری و اسـتفاده کنـد و در 
خصـوص کااليی که در داخل کشـور توليد می شـوند موانع 

سـنگين بـرای اخـذ مجوز قرار داده شـده اسـت.
؟  آیـا در رابطـه بـا مبـارزه بـا پدیده شـوم قاچاق 

برنامـه خاصـی پیـش بینی کـرده اید؟
وزارت  و  پزشـكی  تجهيـزات  کل  اداره  همـكاری  بـا    
بهداشـت، دسـتورالعمل مبارزه با قاچـاق، مختص تجهيزات 
پزشـكی از سـوی سـتاد مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز تهيه و 
ابـالغ شـده اسـت که بـر اسـاس آن به صـورت جـدی برای 
مقابلـه بـا پديده قاچاق اقدام شـده کـه نتايج خوبـی نيز در 
پـی داشـته اسـت. بـا مجمـوع اقدامات انجـام شـده، عرصه 
بـرای افـراد سـودجو و افـرادی کـه اقـدام بـه ورود کاالهای 
غيرمجـاز از مبـادی غيرقانونـی می کنند، تنگ شـده اسـت 
و اجـازه ورود ايـن گونـه محصـوالت بـه مراکز درمانـی داده 
نمی شـود. بسـياری از اوقات ارزش کاال تعيين کننده اسـت .

کاالهايـی کـه حجـم کمـی دارنـد، امـا ارزش بااليـی دارند 
اغلـب به صـورت چمدانی قاچاق می شـوند. البتـه کاالهايی 
کـه قاچـاق می شـوند، لزومـاً گرانقيمـت نيسـتند، گاهـی 
ارجـاع بيمـار به خـارج از بيمارسـتان تضمين کننـده فروش 

تجهيـزات قاچاق اسـت.
 خوشـبختانه پـس از اجـرای طرح تحـول نظام سـالمت، با 
توجـه به شـفاف تر شـدن فرآيند تهيه تجهيـزات و ملزومات 
پزشـكی در سـطح مراکـز درمانـی دولتـی کـه براسـاس آن 
بيمـار و همراهـان وی برای تهيه ملزومات پزشـكی به خارج 
از بيمارسـتان ارجـاع داده نمی شـوند، عرضـه کاالهـای فاقد 
کيفيـت و غيرمجـاز در مراکـز دولتـی بسـيار کم شـده و در 

حد صفر رسـيده اسـت.
؟  آیـا طـرح فراخـوان هـا سـبب انحصـار بـازار 
نخواهـد شـد؟ ممکـن اسـت برخـی از شـرکتهای 
تفاهـم کننده با شـما بـا نیت بیـرون کـردن رقبا از 
لیسـت شـرکتهای مورد نظر شـما حاضر بـه کاهش 
قیمت خود شـده باشـند. آیا نگران نیسـتید شرکت 
یکـه تاز پـس از مدتی، بـرای تامیـن نیازهـای بازار 

بهانـه تراشـی کند؟
  فهرسـت اسـامی شـرکتهای مجـاز مـورد نظـر اداره 
کل تجهيـزات و ملزومـات پزشـكی آنقدر متنـوع و متعدد 
اسـت که قطعا تصديـق خواهيد نمود که فضـا کامال ًرقابتی 
اسـت و اينگونـه نيسـت کـه فقط يک برنـد يكه تـاز ميدان 
باشـد و بـازار را انحصـاری در اختيـار گرفتـه باشـد. امـا با 
ايـن مطلـب کـه »عدم تاميـن بموقـع تجهيـزات« بعنوان 
يـک دغدغـه همـواره پيش روی ماسـت، در برخـی موارد 
موافقـم. مثـال درتاميـن يـک محصـول، شـرکتهای وارد 
کننـده بـه دليـل تحريـم و مشـكالت حمـل و نقـل يكی 
دو ماهی نتوانسـتند پاسـخگوی نيازها باشـندحتی آنهايی 
هـم کـه در انبـار خود ايـن محصول را داشـتند بـا کمبود 
مواجه شـدند يـا در مثال ديگردر ترخيـص کاال اخيرا دچار 
مشـكالتی شـده ايـم بـه گونـه ای که يكـی از شـرکتهای 
بـزرگ در حـوزه چشـمی بـه دليـل عـدم هماهنگيهـای 
الزم در گمـرگ نتوانسـت طبـق تعهـدات عمـل نمايد اما 
واقعيـت ايـن اسـت که ايـن اتفاقـات بصـورت مقطعی رخ 
داده اسـت و هـم اکنـون فضـای تاميـن تجهيـزات آنقـدر 
رقابتـی شـده اسـت کـه شـرکتی تصور نكنـد بـه تنهايی 
مـی تواند جـوالن دهـد. به نظرم جـای هيچگونـه نگرانی 

در ايـن خصـوص وجود نـدارد.

شما وقتی بازار تجهیزات پزشکی 
در منطقه را مالحظه می کنید 
می بینید که قیمت یک کاال در 
کشورهای مختلف یکسان نیست و 
در این میان دیده می شود هنوز 
قیمت محصوالت در ایران، جزء 
قیمت های پایین منطقه نیست
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اقتصاد درمان،   تجهیزات پزشکی
 و توقعات از سازمان غذا و دارو

نمی توانیم همه مشکالت
 را به واردات گره بزنیم

؟ اهمیت اقتصاد درمان و ضرورت 
چگونه  را  موضوع  این  به  پرداختن 

ارزیابی می فرمایید؟
بحث  آن  به موازات  و  سالمت  بحث   
وظايف  از  يكی  کشوری  هر  در  درمان 

حاکميت است. 
مقوله ای مهم و حساس که بسياری از 
سياست گذاری ها هم پيرو همين اهميت 
و ضرورت صورت می گيرد و تأمين اعتبار 
و تخصيص بودجه برای آن اتفاق می افتد. 
بر  البته موضوع سالمت و درمان عالوه 
از منظر يک وظيفه دينی  ضرورت حاکميتی، حائز يک پشتوانه قوی 
و اعتقادی نيز هست که سبب می شود حاکميت فارغ از وظيفه ذاتی 
خود، به صورت مضاعف با موضوعات مرتبط با اين حوزه مواجه شود اما 
به طورکلی هرجا صحبت از تأمين اعتبار و بودجه پيش می آيد، به جهت 
اينكه بودجه ها نمی توانند نامحدود باشند، طبيعتاً موضوع اولويت بندی ها 
نمی توانيم  ما  می گيرد.  قرار  مجريان  و  سازان  تصميم  روی  پيش  هم 
از سالمت و درمان صحبت کنيم اما در کنترل هزينه ها و درآمدها از 
اولويت بندی هاچشم پوشی کنيم. به همين جهت در اين حوزه هميشه 
بحث مديريت منابع و هدايت سرمايه گذاری ها وجود داشته و ما اگر به 
دنبال آن هستيم که سهم هزينه های درمان و سالمت را در سبد خانواده 
کاهش دهيم و به اصطالح بيش از اين از جيب مردم هزينه نكنيم. بايد به 
موضوع اقتصاد درمان به صورت تخصصی و کارشناسانه نگاه کنيم و ضريب 

آن را در تصميم گيری های کالن اين حوزه افزايش دهيم.
با این توضیحات، ریشه توجه به اقتصاد درمان کشور را در  ؟ 

محدودیت بودجه می بینید؟
 نه فقط در ايران، بلكه در همه جای دنيا منابع محدود هستند. چاره 
چيست؟ تجربه جهانی نشان داده، چاره فقط و فقط در برنامه ريزی درست 
و  منابع جلوگيری کرده  اتالف  از  بايد  داشته هاست.  بازدهی  افزايش  و 
بيشترين استفاده از ظرفيت های درونی را ترتيب بدهيم. برای اين کار بايد 

اولويت بندی کرده و بيهوده منابع را در حاشيه ها هدر ندهيم.
؟ اگر بخواهیم تاریخچه بحث اقتصاد درمان را مورد بررسی قرار 

دهیم، کدام مقطع از تاریخ معاصر را پیشنهاد می کنید؟
 بهتر است مروری بر شرايط حاکم بر نظام بهداشت و درمان کشورمان 
در دهه 60 داشته باشيم. در آن سال ها ميزان مرگ  و مير مادران باردار و 
نوزادان و همچنين نرخ ابتال به بيماری های واگيردار، آمار تكان دهنده ای 
داشت اما برنامه ريزی و سرمايه گذاری مناسب در ايجاد شبكه های بهداشتی 
سبب شد که مراقبت های اوليه بهداشتی در بسياری از مناطق کشور فراهم 

شود. نظام بهداشت و درمان ما به برکت ايجاد همين شبكه های بهداشتی، 
توانست بسياری از معضالت ريشه ای را هدف گيری کند. ريشه کن شدن 
فلج اطفال يكی از دستاوردهای همين شبكه است. اينجاست که می گوييم 
سرمايه هامی تواند  و  هزينه ها  مديريت  و  اولويت بندی  به  دقيق  توجه 
يک انقالب بزرگ و سرنوشت  ساز در عرصه درمانی کشور ايجاد کند 
اقتصاد درمان در آينده يک کشور به وضوح  و همين جاست که ردپای 
مشخص می شود. در دهه 60 بسياری از پزشكانی که در آن سال ها به 
پاکستان،  هندوستان،  نظير  کشورهايی  از  می دادند،  خدمات  ما  مردم 
ايران آمده بودند و حقوق خود را هم به دالر  فيليپين و بنگالدش به 
دريافت می کردند. با سرمايه گذاری هايی که در بخش آموزش دانشگاهی و 
پرورش پزشكان و متخصصان در آن سال ها صورت گرفت، اآلن وضعيت 
مان به گونه ای است که به جرأت می توانيم ادعا کنيم، پزشكان ايرانی در 

انجام هيچ کار تخصصی درکشورمان عاجز نيستند.
؟ گام آغازین در بحث اقتصاد درمان چیست؟

 پيشگيری بايد اولويت اول نظام بهداشت و درمان ما باشد. اين افتخار 
برای کشور نيست که تعداد بيمارستان های آن زياد باشد. اين افتخار نيست 
که تعداد دستگاه های ام آر آی ما زياد باشد. منشاء بسياری از بيماری ها در 
اين است که ما نتوانسته ايم مباحث آموزشی و فرهنگ سازی را در جامعه 
به ميزان الزم پيش ببريم. بسياری از مناطق محروم ما گرفتار خرافاتی 
هستند که آسيب های جدی به مباحث سالمت آن ها وارد می کند. وقتی 
عموم افراد يک روستا در منطقه گرمسير دچار عوارض کليوی شدند، 
بررسی ها نشان داد که افراد اين منطقه عادت به نوشيدن آب در طول روز 
ندارند. موضوع کمبود آب در منطقه هم نبوده بلكه فقط نياز بوده است. 
بايد يک نفر به آن ها توصيه کند که عادت تغذيه ای خود را اصالح کنند. 
خالصه صحبت من در اين بخش اين است که اولويت نخست در بحث 
اقتصاد درمان بايد متمرکز به بحث پيشگيری و آموزش باشد وبه  صورت 
هدفمند و ساختارمند به دنبال آموزش و فرهنگ سازی باشيم. اگر اين گونه 
برنامه ريزی کنيم، مسلماً می توانيم در دهه های آينده بر هزينه های درمانی 

مسلط شويم واال چاه ويل درمان سيری ناپذير باقی خواهد ماند.
؟ برای گسترش مباحث آموزشی به صورت عملیاتی در مناطق 

مختلف کشور چه پیشنهادی دارید؟
دانشگاه های علوم پزشكی مستقر در هر استان، متولی بهداشت و   
دانشجويان  از  استفاده  بايد در جهت  و  آنجا محسوب می شوند  درمان 
خود برنامه ريزی کرده و مناطق شهری و روستايی تحت نظر خودشان 
را به صورت کامل پوشش بدهند. البته اآلن اگر از دانشگاه ها سؤال شود، 
قطعاً پاسخ می دهند که ما اين کار را انجام می دهيم اما مسأله اين است که 
اين پوشش، شامل چند درصد مناطق آن استان می شود؟ نظارت مناسب 
نسبت به اين پوشش ها صورت می گيرد؟ بازخورد مناسبی از اين برنامه ها 
گرفته می شود؟ آناليز و تجزيه  و تحليل استانی و سپس ملی نسبت به 
نتايج اوليه اين پوشش ها صورت می گيرد؟ همه  چيز بايد در يک چرخه 
گردش اطالعات ديده شود. ما بايد با ابزارهای مختلف اطالع رسانی استفاده 
کنيم تا آموزش های سالمت و پيشگيری را به مردم کشورمان انتقال دهيم. 
البته اين برنامه ها زمان بر و هزينه بر هستند؛ اما اگر به اين هزينه ها از منظر 
اقتصاد درمان نگاه کنيم، سرمايه گذاری های مؤثری در جهت ترسيم آينده 

روشن کشورمان هستند.
؟ برای کنترل هزینه های دارویی و تجهیزات پزشکی چه باید 

کنیم؟
 بايدبه حفظ منافع ملی متعهد شويم. اين تعهد با تقويت توليد ملی 
کشور اتفاق می افتد. تقويت توليد داخل دو رويكرد موازی يكديگر دارد. 
ترويج کنيم.  را  پزشكی ساخت داخل  تجهيزات  و  دارو  بايد  از يک سو 
طبيعتاً اين وظيفه پزشكان و متخصصان است که بيماران را توجيه کنند. 

دکتر حسین آذین 
رئیس کمیته فرهنگی 

اجتماعی کمیسیون اصل نود 
مجلس شورای اسالمی

دلسوزانه به مقوله درمان و هزینه هایش نگاه می کند. شاید گریزی 
به تمامی مراحل درمانی می زند و از بیماری های مختلفی که گریبان 
بســیاری از بیماران را می گیرد، می گوید. تمام بحثش روی اقتصاد 
درمان می چرخد. اقتصادی که از پیشگیری تا درمان نقش بسزایی 
ایفا می کند. دکتر حســین آذین، متولد 1345 در رفسنجان است. 
این متخصص مغز و اعصاب، ریاســت دانشــگاه علوم پزشــکی 
محل تولد خود را در ســوابق کاری اش دارد. در حال حاضر نماینده 
مردم این شــهر در مجلس شورای اسالمی و سخنگوی کمیسیون 
اصل نود اســت. حال از جایگاه رئیس کمیتــه فرهنگی اجتماعی 
کمیسیون اصل نود روبروی مان نشسته و با ما به گفتگو می پردازد.
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واقعيت تأسف بار در جامعه ما اين است که وقتی يک بيمارداروی ايرانی 
يا تجهيزات پزشكی ايرانی تهيه می کند، مهم ترين دليلش اين است که 
نتوانسته هزينه خريد محصول خارجی را تأمين کند. اين واقعاً برای يک 
نظام بهداشتی و درمانی که می خواهد از يک بودجه محدود بيشترين 
بهره برداری را داشته باشد، زيبنده نيست. بايد به مردم و همچنين به 

پزشكان در مورد توانمندی های صنعت داخلی اطالع رسانی کنيم.
از سوی ديگر اگر محصول داخلی در بخش توليد و واردات قابل رقابت با 
محصول خارجی است، اولويت با توليد داخل باشد. البته اين موضوع در 
حد شعار و تئوريک پياده سازی شده است، اما در عمل حمايت از توليد 
داخل به ميزانی نيست که کفه رقابت به نفع داخلی سنگينی چندانی 
داشته باشد. بايد با تغيير ذائقه مصرف مردم به صورت جدی مقابله شود. 
ما شاهد تبليغات گسترده محصوالت خارجی در کشورمان هستيم. ولی 
در مقابل می بينيم محصوالت داخلی به داليل مختلف از جمله به دليل 
رقابت  مالی  توان  می شود،  قيمت گذاری  بحث  در  که  سختگيری هايی 

تبليغاتی با محصوالت خارجی ندارد.
؟ آیا شما هم اعتقاد دارید که اقتصاد درمان حکم می کند که 

واردات باید محدود شود؟
 همان طور که اشاره شد در نظام درمانی کشورمان ما در سه عرصه 

اعم  تأمين  از: بخش  اين سه عرصه عبارتند  دچار چالش هستيم. 
از توليد و واردات، بخش توزيع و بخش ترويج. هر يک از 

اين بخش ها گرفتار معضالتی هستند که 
تحت  را  ما  درمان  اقتصاد  نهايت  در 

نمی توانيم  می دهند.  قرار  شعاع 
گره  واردات  به  را  همه مشكالت 
بزنيم و همه تقصيرها را به گردن 
آن بيندازيم. ما در هر سه بخش 

چالش ها و مشكالتی داريم که بايد در 
جای خود به آن ها رسيدگی شوداما 
کشور ماسال هاست در بخش واردات، 
از اجرای سليقه ای قوانين رنج می برد. 
همه می دانيم که انحصار فساد می آورد 

شكستن  درهم  برای  نتوانسته ايم  اما 
برنامه  خارجی  تجارت  در  انحصار 

مؤثری پياده کنيم. گاهی اوقات شاهد اين 
هستيم که ثبت داروهای جديد فاقد فراخوان 

بين المللی و مناقصه است. بعضی از مؤسسات نظير 
انستيتو پاستور فاقد توان علمی و فنی برای خريدهای 

خارجی هستند و به جای اينكه مرکز تحقيق و پژوهش باشند، 
مجوز  بی رويه  شده اند. صدور  خارجی  داروهای  خريد  به واسطه  تبديل 
واردات داروهای فوريتی، تناسبی با بحث اقتصاد درمان ندارد. واردات بايد 
در راستای ورود دانش فنی و همچنين ورود تكنولوژی توليد باشد. ما بايد 
واردات را مديريت کنيم و تا حد امكان تالش کنيم که واردات در مسير 
تقويت توليد داخلی باشد. در اين رابطه نقش سازمان غذاو دارو بسيار 
پررنگ و حساس است. سازمان غذا و دارو بايد به عنوان متولی وارد عمل 
شود و انگيزه های صنعت داخلی و سرمايه گذاری ها در بخش توليد دارو و 
تجهيزات پزشكی را افزايش دهد. البته در اين مسير بايد از پتانسيل ساير 
سازمان هاو اداره هابهره برداری کند. قطعاً نگاه جزيره ای به نتيجه مطلوب 

نخواهد رسيد.
؟ چه توقعی از سازمان غذا و دارو وجود دارد؟

اين سازمان بايد يک استراتژی بلندمدت برای مديريت واردات دارو و 
تجهيزات پزشكی در نظر داشته باشد. از طرف ديگر بايد برنامه منسجمی 

برای نظارت بر فعاالن دارو و تجهيزات پزشكی داشته باشد. متأسفانه بايد 
اذعان کنم که در اين مسير تعداد کارشناسان کافی نيست. حتی بايد 
بگوييم که تجهيزات و فضای کاری آن ها هم کفايت نمی کند. متأسفانه 
آموزش مدون برای يكسان سازی نظارت کارشناسان وجود ندارد. شايد 
مديران،  برخی  غيرقابل پيش بينی  رويكرد  دليل  به  که  بگوييم  بتوانيم 
کارشناسان انگيزه کافی ندارند و بازرسی های خود را فاقد تأثير مناسب 
و  دارويی  اقالم  پايش  آنالين،  به صورت  اطالعات  ثبت نشدن  می دانند. 
تجهيزات پزشكی را دشوار کرده است. ضمن اينكه موضوع ضبط آمار و 
امكان بهره برداريمؤثر و به موقع از آن ها نيز حائز اهميت است. در مجموع 
نظام دارويی و همچنين تجهيزات پزشكی ما از فقدان يک سامانه واحد 
اطالعاتی که به صورت نرم افزاری آنالين بتواند اطالعات الزم را ثبت و 
منعكس کند رنج می برد. وجود چنين سامانه ای هم در بحث نظارت و 
هم در بحث برنامه ريزی و پايش می تواند کمک شايانی به نظام درمانی 
کشور کند. سازمان غذا و دارو بايد اداره آمار و برنامه ريزی دارو و همچنين 
تجهيزات پزشكی که متولی پايش دارو و تجهيزات پزشكی هستند را در 
بخش بعد انسانی و تجهيزات نرم افزاری تقويت کنند. عدم اشراف کافی 
به شيوه های مدرن پايش، آسيب های زيادی را به نظام درمانی کشور وارد 
کرده است. بايد قبول کنيم که شيوه های قديمی و سنتی و چرتكه ای 
پاسخگوی نيازهای امروز نيست. نكته ديگر آن که نظارت به 
معنای نمونه برداری از محموله های وارداتی در گمرک 
نيست. بايد بازرسی از انبارها را هم مدنظر داشته 
باشند. عدم تدبير در خصوص داروهايی که 
تاريخ مصرف آن هادرحال پايان است نيز 
موضوع حائز اهميت در بحث اقتصاد 
درمان به حساب می آيد. يک نكته 
بسيار مهم که از آن غفلت شده، 
در  دارو  عامل کمبود  شناسايی 
واردکننده  يا  توليدکننده  ميان 
برای  ما  است.  توزيع کننده  يا 
شرکت های  تبانی  به  بردن  پی 
با  توليدکننده  يا  واردکننده 
در  توزيع کننده  شرکت های 
مقطعی  کمبودهای  ايجاد 
اين  و  نداريم  مدونی  برنامه 
ضعف  نقاط  از  يكی  شايد 
نظام دارويی و تجهيزات پزشكی 
ماست. برای رفع کمبود دارو به صورت 
اورژانسی وارد عمل می شويم ولی برای شناسايی داليل 

وقوع آن چندان منسجم ورود پيدا نمی کنيم.
خصوص  در  آیا  کردید،  اشاره  قیمت گذاری  موضوع  به  ؟ 
خاصی  آسیب شناسی  پزشکی  تجهیزات  و  دارو  قیمت گذاری 

صورت گرفته است؟
 بسياری از کارشناسان بارها تذکر داده اند که روش قيمت گذاری در 
صنعت دارو و تجهيزات پزشكی چندان مناسب اين صنايع نيست. وقتی 
هزينه هايی نظير هزينه تحقيقات، هزينه ارتقاء خط توليد، هزينه آموزش 
و ... در بحث قيمت گذاری ديده نشود، مسلماً سبب می شودانگيزه های 
اقتصادی برای ساخت داروها و تجهيزات پزشكی که هزينه بر هستند 
کاهش پيدا کند. به هر حال يک بنگاه اقتصادی بايد هزينه های خود را 
از محل درآمدهای خودش تأمين کند. وقتی اين درآمدها در کف ميزان 
الزم قرار دارد، طبيعتاًً توليدکننده به جای افزايش سرمايه گذاری به دنبال 
تأمين هزينه های کارخانه و رفع دغدغه های روزانه اش خواهد بود. نتيجه 

ميان مدت چنين رويكردی اين است که صنعت از توليد محصوالت جديد و هزينه برکناره گيری می کند و 
طبيعتاً بازار تقاضا چاره ای جز واردات پيش رو نخواهد داشت. اين يعنی اينكه خودمان دستی دستی واردات را 
بر توليد ترجيح داده ايم. اگر همه هزينه ها را به صورت واقعی ببينيم و توليدکننده مطمئن شود که هزينه هايش 

لحاظ می شود، خودش به صورت اتوماتيک ترغيب به سرمايه گذاری می شود.
؟ آیا خألهای قانونی موجب زمین گیر شدن مباحث اقتصاد درمان نشده است؟

 بی ترديدبرخی خألهای قانونی در بحث اقتصاد درمان عوارضی جدی  به دنبال داشته است. مثاًلتصويب 
نشدن برنامه سوم راهبردی کنترل ايدز در شورای عالی سالمت که وظايف دستگاه های 

مختلف را مشخص کرده، سبب شده ما در کاهش داروهای ايدز نتوانيم 
برنامه های از پيش تنظيم شده را محقق کنيم. همچنين برخی 

احكامی که از سوی تعزيرات صادر می شود به اين دليل که 
متناسب جرم نيستند، بازدارندگی الزم را ندارد.

؟ نقش بخش خصوصی در بهینه سازی اقتصاد درمان 
را چگونه می بینید؟

 اگر به دنبال پياده سازی اصول اقتصاد درمان هستيم، بايد 
بخش خصوصی را تقويت کنيم. بخش خصوصی به دليل ماهيت 

خودش می تواندبه صورت خودکار هزينه های خود را کنترل ومنابع 
خود را به بهترين شكل مديريت کند. البته گسترش بخش خصوصی 

پيش زمينه هايی دارد که بدون آن هانمی توانيم توقع داشته باشيم نقش آن 
در ارائه خدمات درمانی پررنگ شود. امنيت سرمايه گذاری يک موضوع 
که  جايی  در  سرمايه  به طورکلی  است.  بخش خصوصی  برای  حياتی 
هر روز يک بخشنامه جديد و غافلگيرکننده صادر شود يا بروکراسی 
اداری کند و ضعيف باشد، برای مدت طوالنی منتظرنمی ماند. ضمن 
اينكه نبايد فراموش کنيم يكی از اعتراض های جدی بخش خصوصی، 

وجود شرکت های شبه دولتی است. واقعيت اين است که بخش خصوصی 
نمی تواند با مراکز شبه دولتی رقابت کند. بسياری اوقات عدم تمايل بخش 

با  که  بازمی گردد  موضوع  همين  به  سرمايه گذاری ها  توسعه  به  خصوصی 
مشاهده رقيب شبه دولتی شرايط را مناسب ارزيابی نمی کند. نبايد فراموش کنيم 

که عدم رغبت توليدکننده به سرمايه گذاری يعنی تقويت انحصار واردات.
؟ کدام جزء از فعاالن صنایع دارو و تجهیزات پزشکی را مؤثرتر در موضوع 

اقتصاد درمان می دانید؟
 موضوع نيروی انسانی موضوع پيچيده و چندوجهی است که نمی توان به صورت تک مضرابی 

به آن پرداخت اما نكته ای که می خواهم به آن اشاره کنم در رابطه با مسئوالن فنی است. بررسی ها 
نشان می دهد که ميزان قدرت اجرايی مسئوالن فنی شرکت ها و ميزان حمايت های قانونی از آن ها مناسب 
مسئوليتی که برعهده گرفته اند نيست. ضمن اينكه تاکنون گزارش مناسبی از عملكرد مسئوالن فنی مشاهده 
نشده است. تقويت اقتصاد درمان و جلوگيری از تخلفات وابستگی تام به ايفای مسئوليت مسئوالن فنی 

دارد.
؟ در ارتباط با نقش واسطه ها در اقتصاد درمان توضیح بفرمایید.

 دست واسطه ها بايد از نظام تأمين دارو و تجهيزات پزشكی کوتاه شود. واسطه پروری سبب افزايش هزينه ها 
و انحراف سرمايه ها خواهد شد. طرح تحول سالمت تا حدودی توانسته است نويدبخش حذف واسطه ها باشد 
ولی واقعيت اين است که حضور واسطه ها صرفاً از يک تاکتيک خاص پيروی نمی کند و به  مرور زمان آن ها 

راه های جديدی برای کسب درآمد از سرمايه درگردش اين صنعت پيدا خواهند کرد.
؟ اقتصاد درمان در بیمارستان ها از منظر تجهیزات پزشکی سرمایه ای را چگونه می بینید؟

 در ارتـــباط با تجهيـــزات پزشـــــكی سرمايه ای بيمارستان ها موضوعات بسيار زيادی وجود دارد. 
به عنوان نمونه موضوع نگهداری تجهيزات پزشكی و افزايش طول عمر دستگاه های پزشكی، آموزش کارکنان 
واحدهای تجهيزات پزشكی بيمارستان ها، پروسه شناسايی اموال اسقاطی و بررسی قابليت برگشت به کارآن ها 
با هزينه اندک، پروسه کاليبراسيون تجهيزات، موضوع پی گيری اقالم مازاد واحدها و استقرار آن ها در واحدهای 
نيازمندهريک می تواندتأثير بسزايی در کنترل هزينه های بيمارستان داشته باشد  گاهی ساالنه ميلياردها تومان 
کاال و وسيله بيمارستانی تحت هر عنوانی درگوشه وکنار بخش ها يا انبارهای مراکز درمانی وبيمارستان ها باقی 

می مانند.
؟ در ارتباط با تجهیزات پزشکی مصرفــی مهم ترین دل مشــغولی مسئوالن چیست؟

 فقدان شناسنامه يكی از مهم ترين چالش هابود. يكی از دغدغه های هميشگی کادر درمانی، نگرانی بابت 

شما وقتی بازار تجهیزات پزشکی 
در منطقه را مالحظه می کنید 
می بینید که قیمت یک کاال در 
کشورهای مختلف یکسان نیست و 
در این میان دیده می شود هنوز 
قیمت محصوالت در ایران، جزء 
قیمت های پایین منطقه نیست
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است.  اصالت  فاقد  و  قاچاق  وسايل 
حق بيمار اين است که بداند، پروتزی 

که برای وی استفاده شده است دقيقاً چه 
اينكه  بر  شناسنامه ای دارد. اين موضوع عالوه 

به طور مستقيم در کنترل هزينه های درمانی مؤثر 
کاهش  تخلفات می شود.  تعداد  کاهش  موجب  است، 

اقتصاد  تقويت   به خودی خود می تواند موجب  تخلفات 
درمان شود.

؟ در خصوص وسایل پزشکی سرمایه ای؟
 وقتی يک دستگاه ام آر آی راه اندازی می شود، طبيعتاً بايد هزينه های 

جاری آن از سوی بيماران تأمين شود؛ بنابراين زمانی که کشور ما با 
سونامی تجهيزات پزشكی سرمايه ای مواجه شد، طبيعتاً گرفتار نسخه های 
غيرضروری هم می شويم. در نظام درمانی ما چقدر ام آر آی، سی تی اسكن، 
اکو و ... برای بيماران نوشته می شود که عمال کمک خاصی به فرآيند 
درمان آن ها نمی کند. چه تعداد آزمايش به بيماران توصيه می شود که 
شايد ضرورت هم ندارد. تعداد نتايج نرمال نشان می دهدکه درحال اتالف 

منابع درمان و استهالک بی مورد دستگاه ها هستيم.
؟ برای مقابله با این موضوع چه پیشنهادی دارید؟

 بـرای مقابلـه بـا ايـن تهديـد چنديـن راه حـل می تواند پيشـنهاد 
شـود؛ اول اينكـه گايداليـن هـا و راهنماهـای بالينـی بايـد بيـش از 
گذشـته مـورد توجـه قـرار بگيرنـد کـه اصـاًل مشـخص کنيـم کجـا 
ضـرورت دارد کـه بيمـاری مـورد سـی تـی اسـكن يـا امثـال آن قرار 

. د بگير
دوم اينكـه بـه نظـر می رسـداز آنجايـی کـه ويزيـت برخی پزشـكان 
پايين اسـت، به سـمت توصيه کردن انجام ام آر آی، سـی تی اسـكن 
يـا انجـام آزمايش هامی رونـد. درواقـع ازايـن ابزارهـا به عنـوان ترميـم 
ويزيـت خـود اسـتفاده می کننـد. مثـاًل اگـر يـک متخصـص داخلـی 
يک سـوم بيمـاران خـود را آندوسـكوپی می کنـد، شـايد بـرای ترميم 
ويزيتـش ايـن کار را انجـام دهد. شـايد خـودش هم بدانـد که برخی 

از اين هـا نيـاز نيسـت .
سـومین نكته اين اسـت که در برخی موارد نيز پزشـک تحت فشـار 
بيمـار قـرا می گيـرد. عدم آگاهی بيمار سـبب می شـود که از پزشـک 
درخواسـت کنـد، برايـش آندوسـكوپی يـا نـوار عصـب يـا چـک آپ 
يـا... بنويسـد. اگـر پزشـک وقـت کافی بـرای ويزيـت بيمـار و توجيه 
وی اختصـاص دهـد و اگـر نظـام درمانـی مـا بـرای آمـوزش بيماران 
سـرمايه گذاری کنـد، ميزاندرمان هـای القائـی کـه بيمـار بـر اسـاس 
تصـورات خـودش پزشـک را تحت فشـار قـرار می دهـد، کاهـش پيدا 

می کنـد.

چهـــارم اينــكه نظارت 
اين  از  بخشی  می تواند  بيمه هــا 
انحراف ها را تصحيح کند. اين موضوع در 
همه جای دنيا مرسوم است. قبل از انجام 
داليل  و  کرده  بيمه چک  بايد  موارد  اين 
توجيه کننده از سوی پزشک را بررسی کند. 
بيمه ها نبايد بی سند با انجام اين موارد موافقت 

کنند و آن ها را تحت پوشش قرار دهند.
؟ بنابراین به نقش بیمه ها در اصالح مسیر درمان 

اعتقاددارید؟
 واقعيت اين است که در همه جای دنيا بيمه هاهزينه های خود را 
اولويت بندی می کنند. متأسفانه ما با انجام اين آزمايش ها هزينه های 
سنگينی را به نظام درمانی کشورمان تحميل می کنيم و بودجه محدود 
بيمه ها را تحت فشار قرار می دهيم و درمقابل بعضی کارهای ديگر که 
جنبه درمان يا پيشگيری دارد را رها کرده ايم. بيمه ها برای بهداشت 
دهان و دندان و امور دندانپزشكی بودجه اختصاص نمی دهنددرصورتی 
می کند.  تحميل  درمان  اقتصاد  بر  زيادی  بار  آن  به  توجه  عدم  که 
شيوع  که  ديابت  بيماری  برای  بايد  بيمه ها  نمونه  به عنوان  همچنين 
نسبتاً زيادی در کشور دارد، برنامه ريزی جدی داشته باشند. بسياری 
تحميل  درمانی  نظام  بر  سنگينی  هزينه  که  ديگر  بيماری های  از 
می کنند، ريشه در اين بيماری دارد. متأسفانه نظام بيمه کشور قائل 
به اين نيست که نوارهای تست قند خون را به عنوان وسايل مصرفی 
تحت پوشش قرار دهد. در برخی مطالعات بار بيماری ديابت درسال 
1380 برابربا 306۴۴0 سال به دست آمد. درهمان سال بار رتينوپاتی 
ديابتی ونيز نفروپاتی ديابتی هرکدام جداگانه 20532 سال، نوروپاتی 
33286 سال، پای ديابتی 58۴8 سال و بارقطع عضو به دليل ديابت 
وجود  توجيهــی  چه  شرايط  اين  با  حال  برآوردشد.  ســال   15۷3
دارد که بيـمه ها از تحت پوشش قراردادن نوارهای تست قند خون 
سر باز می زنند؟ به نظرمی رسددر کشور ماحدود 500 هزارنفرمبتالبه 
ديابت نوع يک باشند. آن هابايدروزی 2 تا 3 بارقندخون خود را کنترل 
وانسولين تزريق کنند. حال زمانی که يک خانواده نمی تواند از عهده 
بود؟  خواهد  مترتب  کودک  آن  بر  عواقبی  چه  برآيد،  آن  هزينه های 
را  خود  بودجه  که  است  اين  بيمه گر  سازمان های  از  توقع  طبيعتاً 
اولويت بندی کنند و به جای پرداختن به موارد غيرضروری، با اختصاص 

بودجه برای چنين مواردی از هزينه های آتی جلوگيری کنند.

در سال های گذشته توسعه توليدات داخل کشور سرلوحه 
بهينه  واردات  که  است  شده  تالش  و  گرفته  قرار  کار 
شود. البته بی شک توليدی حائز توجه و حمايت است 
که در نهايت به صادرات ختم شود. سهم صادرات ايران 
از بازار جهانی تجهيزات پزشكی چهار هزارم درصد است 
و برای رونق آن بايد سرمايه گذاران و فعاالن اين بخش 
بيشتر تالش کنند. نگاه به خارج از مرزها برای بازارسازی 
محصوالت داخلی موجب دميده شدن روح اميد و نوآوری 

در صنايع خواهد شد.
 ما برای رشد و توسعه تجهيزات پزشكی در کشورمان 
نيازمند توسعه برنامه های صادرات محور هستيم. در همين 

راستا بايد اذعان کنيم که صادرات به هيچ 
وجه قابل تفكيک از توليد نيست چرا که 

برای کيفيت کار توليدی و باال بردن 
کيفيت جنس تا سطح صادرات بايد 
توليدکننده  کرد.  اصالح  را  روش ها 
ايرانی  اگر بتواند محصول خود را به 

فراتر از مرزهای کشورمان ارسال کند، 
می تواند نسبت به بازارهای پايدار اميدوارانه 
تر سرمايه گذاری کند. بسياری از کشورها 
برای دستيابی به بازار تجهيزات پزشكی 

برای  می کنند،  برنامه ريزی  آينده  سال های  برای 
مثال سازمان FBA آمريكا پيش بينی کرده است که در 10 
سال آينده استفاده از دستگاه های وايرلس و وسايل پزشكی 

در منزل رشد خواهد داشت.
 سهم کشور چين از بازار جهانی تجهيزات پزشكی دنيا 
در سال 2011 حدود ۹ ميليارد دالر بوده و پيش بينی 
می شود اين آمار تا سال آينده )2016( به 22 ميليارد 
دالر افزايش يابد و کشور روسيه نيز با شش ميليارد دالر 
در سال 2011 تا سال آينده ميالدی سهم خود را از اين 
بازار به 12 ميليارد دالر خواهد رساند. کشور برزيل نيز در 
سال 2011 حدود چهار ميليارد دالر از فروش بازار جهانی 

تجهيزات پزشكی دنيا را به خود اختصاص داده و تا سال 
آينده اين رقم را به 10 ميليارد دالر افزايش خواهد داد و 
حتی درباره کشور هند که در سال 2011 رقم سه ميليارد 
دالری اين بازار را دراختيار داشته است پيش بينی می شود 
تا سال آينده به فروش شش ميليارد دالری دست يابد.در 
حال حاضر ميزان نياز بازار داخل کشور، سرمايه گذاری در 
عرصه تجهيزات پزشكی را توجيه نمی کند،  بنابراين بايد 
بازارهای منطقه را مدنظر قرار داد. ارزش افزوده در اين 
حوزه از بسياری صنايع ديگر بيشتر است و سرمايه گذاران 
به اين حوزه عالقمند هستند اما متأسفانه سهم 

کشور در اين مورد بسيار ناچيز است.
 در همين زمينه بايد زير ساختهای تقويت 
بنيانهای علمی توليد تجهيزات پزشكی 
دانشگاهی  سياستگذاران  نظر  مد 
قرار بگيرد.  يكی از مشكالت عرصه 
کاربردی  را  پزشكی  تجهيزات 
نبودن پايان نامه های رشته تجهيزات 
دانست.  بايد  کشور  داخل  در  پزشكی 
نيازهای  براساس  رشته  اين  پايان نامه های 
داخل کشور تأمين نمی شود و در نتيجه منجر 
به ارزش افزوده در کشور نخواهد شد. در انگليس روشی 
وجود دارد که براساس آن پايان نامه های رشته تجهيزات 
پزشكی بايد در حوزه پزشكی کاربردی و اجرايی شود اما 
متأسفانه اين ارتباط بين صنعت و دانشگاه و حوزه درمان 
وجود ندارد. بهمين جهت صنعت گران با نيازهای حوزه 
درمان آشنايی ندارند و از پتانسيل های دانشگاه استفاده 
همواره  است.  مشهود  خوبی  به  اين ضعف  و  نمی کنند 
ارتباط بين صنعت و دانشگاه و رشد تجهيزات پزشكی از 
دغدغه های وزارت بهداشت در سال های گذشته بوده است.

متأسفانه متودولوژی اين کار وجود ندارد، بنابراين به هدف 
خود دست نيافته ايم و بايد متدولوژی ساير کشورها بررسی 

شود تا بتوانيم اين مشكل را حل کنيم.

محمد هاشمی
]مدیر روابط عمومی سازمان

 غذا و دارو[

رشد ۳ برابری صادرات
 تجهیزات پزشکی در سال گذشته

تولیدکننده ایرانی  اگر بتواند 
محصول خود را به فراتر از 
مرزهای کشورمان ارسال کند، 
می تواند نسبت به بازارهای 
پایدار امیدوارانه تر سرمایه 
گذاری کند

 تخصصی
فصلنامه
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مهندس علیرضا سلیمانی 
] رئیس اداره کارشناسی تجهیزات 
پزشکی اداره کل تجهیزات پزشکی[

قانون از ممنوعیت 
واردات کدام کاال 

صحبت می کند؟

پزشـکی،  تجهیـزات  واردکننـدگان  آیـا  ؟ 
ممنوعیتـی بـرای واردات از کشـورهای خاصی 

دارنـد؟
واردات  ممنوعیـت  مـا  به طورکلـی    
تجهیـزات پزشـکی از هیـچ کشـوری به غیـراز 
رژیـم غاصـب صهیونیسـت نداریـم، تقاضـای 
کشـوری  هـر  از  پزشـکی  تجهیـزات  واردات 
قابل بررسـی اسـت. شـاخص های کیفی، ایمنی 
و عملکـرد در صـدور مجـوز واردات بیشـترین 
نقـش را ایفـا می کننـد. البتـه از آنجایـی کـه 
وسـیله پزشـکی ای که توسـط کشـورهای حائز 
تکنولـوژی بـاال تولیـد شـود، معمـوالً راحت تر 
آزمون هـای ایمنـی و عملکـرد را می گذراننـد، 
بهتر اسـت واردکنندگان سـرمایه گذاری تجاری 
کننـد. متمرکـز  کشـورها  ایـن  روی  را  خـود 
؟ یعنـی واردات تجهیـزات پزشـکی از چیـن 
به صـورت رسـمی و قانونـی انجـام می شـود و 
هیچ گونـه محدودیتـی در ایـن زمینـه وجـود 

ندارد؟
  همان طـور کـه اشـاره کردم موضـوع اصلی 
در واردات تجهیـزات پزشـکی رعایـت اصـول 
ایمنـی و عملکـرد اسـت. منطقـاً چینـی بودن 
یـک محصـول نمی توانـد بیانگر 
باشـد.  آن  بی کیفیتـی 
ازآنجاکـه برخـی کاالها 
کـه  لوازم خانگـی  و 
چیـن  کشـور  از 
فاقـد  می شـود  وارد 
کیفیـت هسـتند این 
شـائبه به وجـود آمده 
اسـت که جنـس چینی 
جنـس بی کیفیـت اسـت، 
درصورتی کـه الزامـاً این چنین 
نیسـت. دلیلی وجـود ندارد کـه بخواهیم جلوی 
کاالی چینـی که توانسـته اسـتانداردهای الزم 
را کسـب کنـد و نتیجـه مثبـت از آزمون هـای 
مربوطـه دریافـت کنـد را بگیریم. خصوصـاً در 
ارتبـاط بـا بسـیاری از اقـالم مصرفی بـه جهت 
اینکـه کالس خطـر پایین تـری دارنـد، می توان 
پاییـن بودن قیمـت کاالهای چینـی را به عنوان 
یـک مزیـت رقابتـی موردتوجـه قـرارداد. مهم 
ایـن اسـت کـه بـه نحـو بهینـه بتوانیـم اصول 
مدیریـت واردات را در ایـن عرصه پیاده سـازی 
کنیـم. اگـر در مدیریـت واردات بتوانیـم موفق 
حائـز  چینـی  جنـس  می توانیـم  باشـیم 
کیفیـت مناسـب را بـا قیمت تمام شـده 
مصرف کننـده  دسـت  بـه  پایین تـر 

. نیم سا بر
دادن  ترجیـح  از  منظورتـان  ؟ 
واردات کاالهـای کالس خطـر کمتر 

از کشـور چیـن دقیقـاً چیسـت؟
شـاخص  یـک  خطـر  کالس    
مهـم بـرای تعریـف وضعیت ریسـک 
پزشـکی  دسـتگاه  یـک  از  اسـتفاده 
اسـت.  بیمـار  یـا  کاربـر  سـالمت  بـرای 
تمـاس  مدت زمـان  نظیـر  مختلفـی  عوامـل 
وسـیله با بـدن، درجـه تهاجمی بدون وسـیله، 
تأثیـرات بیولوژیـک وسـیله بـر بـدن و ...بـر 
تعییـن کالس خطر مؤثر هسـتند. در سـال های 
گذشـته توسـعه و تدویـن سیسـتم طبقه بندی 
شـکل های  بـه  دنیـا،  مختلـف  کشـورهای  در 
متفاوتـی پیـش رفتـه اسـت و در کشـور ما نیز 
تجهیـزات پزشـکی از نظر سـطح ریسـک به ۴ 
سـطح از درجه A به عنـوان کم خطرتریـن تا در 

جـه D به عنـوان پرخطرتریـن کالس طبقه بندی 
می شـوند که ایـن طبقه بندی الزامـات قانونی ای 
که تولیدکننـده یا واردکننده بایـد رعایت نماید 
را مشـخص می نماید. ایـن الزامـات طبیعتاً برای 
محصـوالت و تجهیزات پزشـکی از یک چسـب 
زخـم با کمتریـن کالس خطر تا یـک نخ جراحی 
بـاکالس خطر بـاال بسـیار متفاوت هسـتند. در 
ارتبـاط بـا واردات از کشـور چیـن، بسـیاری از 
وسـایل پزشـکی هسـتند که هیچ گونه سـابقه 
واردات از چیـن ندارنـد. بـه دلیل اینکه اساسـًا 
تکنولـوژی تولیـد ایـن کاالهـا در چیـن وجود 
نـدارد یـا اینکه کاالهـای چینـی نتوانسـته اند 
از لحـاظ ایمنی و عملکـرد رضایت کارشناسـی 
الزم را کسـب کننـد؛ اما در ارتباط با بسـیاری از 
کاالهـای مصرفـی، چینی هـا توانسـته اند ضمن 
رعایـت کیفیت، قیمـت رقابتی تری را نسـبت به 
محصـوالت اروپایی یـا آمریکایی عرضـه کنند. 
بـه هر حال مـا هیـچ گاه کیفیت را فـدای قیمت 

کرد. نخواهیـم  پایین تـر 
؟ اتفاقـاً یکـی از نگرانی هـا بابت اجـرای طرح 
فراخـوان همیـن نکته اسـت که کیفیـت کاالها 
نظـر  بـه  آیـا  شـود.  پایین تـر  قیمـت  فـدای 
جنابعالـی زمانـی که کاالهـای باقیمـت پایین تر 
در طـرح فراخـوان مـورد تأیید قـرار می گیرند، 
ایـن موضـوع منجر بـه کاهش کیفیـت کاالهای 

وارداتـی نخواهد شـد؟
  کاالیـی کـه کیفیـت باالتـری دارد ممکـن 
اسـت قیمـت باالتـری نیـز داشـته باشـد، این 
کامـاًل منطقی اسـت؛ امـا این به آن معنا نیسـت 
کـه کاالهـای ارزان تر لزومـاً کیفیـت پایین تری 
دارنـد. ایجـاد فضـای رقابتـی در همـه جـای 
دنیـا منجـر به کاهـش قیمت شـده اسـت. این 
موضـوع را کسـی نمی توانـد انـکار کنـد. نکته 
کاالهایـی کـه مجـوز  کـه  اسـت  آن  اساسـی 
واردات دریافـت کرده انـد، خصوصـاً اینکـه در 
طـرح فراخـوان اداره کل تجهیزات پزشـکی در 
سـبد مجاز خرید مراکـز درمانـی قرارگرفته اند، 
قطعـاً از لحـاظ کیفیت شـرایط حداقلـی الزم را 

دارا هسـتند.
بـه  شـما  کـه  اولویت هایـی  مهم تریـن  ؟ 
هنـگام صدور مجـوز واردات تجهیزات پزشـکی 

موردتوجـه قـرار می دهیـد کـدام اسـت؟
  بهتریـن راه ارزیابـی یک وسـیله پزشـکی، 
بعـد از ثبـت منبـع و شـرکت سـازنده، ارزیابی 
آن وسـیله در آزمایشـگاه های تخصصـی آزمون 
وسـیله پزشـکی داخل کشور اسـت که با توجه 
به گسـتردگی بسـیار زیـاد انـواع وسـیله های 
آزمایشـگاهی  محدودیـت شـرایط  و  پزشـکی 
عمـاًل امـکان آزمون همـه نمونه ها وجـود ندارد 
و الزم اسـت راه دیگـری بـرای کنتـرل کیفیت 

وسـایل پزشـکی مورد اسـتفاده قـرار بگیرد.
بـرای  مختلفـی  شـاخص های  کار  ایـن  بـرای 
کـه  اسـت  تعریف شـده  وسـایل  ارزیابـی 
مهم تریـن آن هـا عبارت انـد ازرعایـت الزامـات 
یـا  محدودیـت  و  داخـل  تولیـد  از  حمایـت 
ممنوعیـت واردات درصورتی کـه تولیـد داخـل 

باشـد. داشـته  را  بـازار  کفایـت  باکیفیـت، 
الزم اسـت وسیله پزشـکی که درخواست کننده 
قصـد واردات آن بـه کشـور را دارد، در کشـور 
سـازنده بـه فـروش رسـیده و مـورد مصـرف 
قـرار گیـرد و گواهـی آن بـه اداره کل تجهیزات 

پزشـکی کشـورمان ارائه شـود.
عـالوه بـر کشـور سـازنده، الزم اسـت وسـیله 
پزشـکی موردنظر در کشـورهای اروپـای غربی 

یـا آمریکا کـه معموالً نظارت بیشـتری بـر بازار 
دارند و خودشـان هـم صاحب تکنولـوژی تولید 
فـروش  سـابقه  هسـتند،  پزشـکی  تجهیـزات 
داشـته باشـد. در ایـن خصـوص بایـد شـرکت 
یـا  اروپـا  بـازار  بـرای   CE گواهـی  واردکننـده 

گواهـی FDA بـرای بـازار آمریـکا ارائـه کند.
بررسـی اینکه وسـیله پزشـکی در کشـورهای 
صاحب فّناوری تولیدشـده یا در سـایر کشورها؟

اینکـه کارخانـه سـازنده وسـیله  بررسـی  ؟ 
و  بـزرگ  کمپانی هـای  جـزء  پزشـکی 
اینکـه یـک شـرکت  یـا  شناخته شـده اسـت 
بـا سـرمایه گذاری محـدود اسـت؟ و  کوچـک 

  لیبـل و مـدارک همراه وسـیله پزشـکی هم 
جزء شـاخص های کارشناسـی اسـت. در صورتی 
که اطالعات نادرسـت یـا ناقص یا گمـراه کننده 
وجود داشـته باشـد، طبیعتاً مجوز واردات صادر 

شد. نخواهد 
رعایـت الزامـات خـاص وسـیله پزشـکی مانند 
اینکه وسـایل پزشـکی اسـتانداردهای الزامی را 
گذرانده باشـد و گـزارش آزمـون آن هـا را ارائه 

باشـد. کرده 
ارائـه   D و   C خطـر  کالس  کاالهـای  بـرای 
وسـیله  فنـی  پرونـده  و  آزمـون  گزارش هـای 
ارائـه  و همچنیـن  اسـتانداردها  بـا  تطابـق  در 
اسـت. الزامـی  بالینـی  آزمـون  گزارش هـای 
؟ جنـاب مهنـدس، یکـی از انتقادهایـی کـه 
گاهـی اوقـات مطـرح می شـود آن اسـت کـه 
سـختگیری های اداره منجـر به گسـترش پدیده 
شـوم قاچاق تجهیزات پزشـکی به کشـور شده 
اسـت که طبیعتـاً تبعات منفی آن و آسـیب های 
عدیـده آن بـر مصرف کننـده و همچنیـن نظام 
درمانـی کشـور کامـاًل آشـکار اسـت و نیـاز به 
شـمارش نـدارد. در ایـن خصـوص جنابعالی چه 
دیدگاهـی داریـد؟ و چـه راهکارهایـی را بـرای 

مقابلـه بـا قاچـاق در نظـر گرفته اید؟
  اتفاقـاً بایـد بگوییم کـه تالش بـرای قاچاق 
تجهیـزات پزشـکی نشـان دهنده آن اسـت که 
نظـارت کیفـی به صورت مؤثـر در حـوزه واردات 
رسـمی در حـال انجام اسـت. سـختگیری های 
اداره کل تجهیـزات پزشـکی در کیفیت می تواند 
واردات  از  سـودجو  افـراد  کـه  شـود  موجـب 
رسـمی و قانونـی تجهیـزات فاقـد کیفیـت نـا 
بازارهـای  سـراغ  بـه  طبیعتـاً  و  شـوند  امیـد 
زیـر زمینـی و قاچـاق برونـد. بـه هـر حـال با 
شـدن  شناسـنامه دار  در  انجام شـده  اقدامـات 
طریـق  از  خوشـبختانه  وارداتـی،  محصـوالت 
سـامانه اداره تجهیزات پزشـکی امکان استعالم 
کاالی اصیـل به سـهولت میسـر شـده اسـت و 
مراکـز درمانـی می تواننـد کاالی واجـد مجـوز 
را تشـخیص دهنـد. همیـن تشـخیص می تواند 
مسـیر قاچاقچیـان را بـرای رسـیدن بـه مقصد 
به شـدت ناهمـوار کنـد. طرح هـای دیگـری نیز 
در دسـت اقـدام اسـت کـه نتیجـه آن هـا بـر 
محـدود شـدن بـازار قاچاق مؤثـر خواهـد بود.
؟ آیا ابزارهـای دیگری هم برای محدودسـازی 
پیش بینی شـده  پزشـکی  تجهیـزات  قاچـاق 

؟ ست ا
انجـام  بـا  نزدیـک  آینـده  در  بلـه    
منحصربه فـرد  کـد  تخصیـص  و  فراخوان هـا 
هـر محصـول IMDCOD و اعـالم آن بـه مراکز 
درمانـی، امـکان تهیـه کاالهایی کـه فاقد این 
کد باشـند و در لیسـت فراخوان قرار نداشـته 
باشـند بـرای مراکـز درمانـی دولتـی وجـود 

نخواهـد داشـت.



فروش کافی نیست
خدمــات بدهید

ورود و نصب تجهیزات پزشــکی به مراکــز درمانی، در واقع 
سرآغاز فرآیند دیگری اســت که طی آن شرکت های تولید 

کننده، وارد کننده و یا نمایندگان قانونی آن ها متعهد به ارائه خدمات 
پس از فروش به دســتگاه های نصب شــده هســتند. این تعهد به صورت ارائه 

یکســال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش اســت. در واقع مطابق با ماده 32 
آیین نامه تجهیزات پزشــکی، خدمات پس از فروش به منظور عملکرد مطلوب وسیله 
پزشــکی و با رعایت اصول ایمنی درنظر گرفته شــده برای آن صــورت می پذیرد 
و شــامل اقداماتی نظیر نصــب و راه انــدازی، انجام آزمون هــای پذیرش، تأمین 
قطعات یدکی، تجهیزات، کالیبراســیون اقدامات اصالحی و فراخوانی وســیله است.

مهندس مجید حمیدی
]رئیس اداره مهندسی و نگهداری 

اداره کل تجهیزات پزشکی[

 اهمیت 
اهميـت خدمات پس از فروش هنگامی بيشـتر 
جلـوه می کند که تجهيزات پزشـكی بـا حداقل 
زمـان خـواب ممكـن و در نهايت صحـت، دقت 
عملكـرد، ايمنـی و به صـورت فعال درحـال کار 
اسـت. در واقـع در معرفی يک وسـيله پزشـكی 
به عنـوان يـک محصـول خـوب، معمـوالً از 3 
مؤلفـه کيفيت، قيمت و خدمات پـس از فروش 
آن نـام بـرده می شـود. لـذا اگـر بخواهيـم واقع 
نگرانـه بـه موضـوع خدمـات پـس از فـروش 
نظـری اجمالی داشـته باشـيم بايـد بگوييم اگر 
اهميـت ارائـه خدمـات پـس از فروش مناسـب 
)کـه عـالوه بر اقدامات فـوق االشـاره، به منظور 
کاهـش زمـان خـواب دسـتگاه هـا و افزايـش 
رضايـت منـدی مراکـز درمانـی و مشـتريان از 
جانـب شـرکت های تجهيـزات پزشـكی صورت 
می پذيـرد(، بيشـتر از دو مؤلفه کيفيت و قيمت 
نباشـد، علـی القاعده کمتر هم نيسـت. چنانچه 
سـهم بازار شـرکت های مختلف در يک وسـيله 

پزشـكی طی يـک بازه زمانی بررسـی شـود، به 
خوبـی نقش نحـوه ارائه خدمات پـس از فروش 
شـرکت هـا در کاهش يـا افزايش سـهم آن ها از 

بـازار کشـور، کاماًل آشـكار می شـود.
 معیارها و شاخص های اصلی خدمات پس از فروش:

ديـده  آمـوزش  فنـی  کارشناسـی  نيـروی   -
نصـب( تعـداد  بـا  )متناسـب 

- ابـزار و تجهيزات مـورد نياز جهت انجام نصب 
و راه انـدازی، آزمون هـای پذيـرش، تعميـرات، 
عيـب يابـی، بازديدهـای دوره ای و آزمون هـای 

کاليبراسيون
- مسـتندات علمـی و فنـی دسـتگاه هـا شـامل 
  ،)Service manual( راهنمای سرويس دستگاه
چـک   ،)User manual( کاربـری  راهنمـای 
 ليسـت بازديدهـای نگهـداری پيشگـــــــيرانه

)preventive maintenance(
- نگهـداری و انبـار قطعـات يدکی متناسـب با 

تعـداد دسـتگاه های نصب شـده
- امكانـات آموزشـی جهـت آمـوزش کاربـران 

عـالوه بـر مـوارد فـوق کـه به عنـوان مؤلفه هـای 
اصلـی در ارائه خدمات پس از فروش شـرکت های 
تجهيـزات پزشـكی بـه حسـاب می آينـد، سـاير 
تجهيـزات  اداره کل  ابالغـی  در ضوابـط  مـوارد 
پزشـكی به صورت مبسوط شـرح داده شده است.

تفاوت گارانتی و وارانتی
گارانتـی عبـارت اسـت از ضمانتـی کـه توليـد 
کننده يا فروشـنده به مصرف کننـده يا خريدار 
می دهـد کـه محصـول در مـدت زمـان معين و 
يـا ميـزان کارکـرد مشـخص کاماًل درسـت کار 
می کنـد و رضايت مشـتری را براورده می سـازد 
و درغيـر ايـن صـورت محصول تعويـض يا اصل 
پول برگشـت داده می شـود. امـا وارانتی تعهدی 
اسـت کـه توليد کننده يـا فروشـنده به مصرف 
کننـده يا خريـدار می دهـد که در صـورت بروز 
هـر گونـه مشـكل يـا نقـص يـا نيـاز بـه ارتقاء 
محصـول،، هزينـه تعمير يـا تعويض قطعـات را 
بـه عهـده می گيـرد و به ايـن طريق بـه مصرف 

کننـده اطمينـان می دهـد که در طـول زمان يا 
کارکـرد مشـخصی نياز به پرداخـت هزينه برای 

تعميـرات ندارد.

عملکرد  اداره  مهندسی و نگهداری
اداره مهندسـی و نگهداری اداره کل تجهيزات 
خدمـات  توانايـی  بررسـی  مسـئول  پزشـكی 
تجهيـزات  شـرکت های  فـروش  از  پـس 
پزشـكی و نظـارت بـر عملكـرد آن هـا در اين 
خصـوص و رسـيدگی بـه شـكايات واصلـه از 
مراکـز درمانـی اسـت. تأسـيس ايـن اداره بـه 
سـال 138۴ و بـا 3 نفـر نيـروی کارشناسـی 
بازمی گـردد و اکنون دارای 12 نفر کارشـناس 
اسـت. تاکنـون بيـش از 1200 بازديد توسـط 
ايـن اداره از شـرکت های تجهيـزات پزشـكی 
صـورت پذيرفتـه و امتياز اکتسـابی شـرکت ها 
پزشـكی  تجهيـزات  اداره کل  در وب سـايت 
رويـت  قابـل   www.imed.ir آدرس  بـه 
اسـت. از ديگـر اقدامـات انجـام شـده توسـط 

اداره مهندسـی و نگهـداری در ايـن خصوص، 
تدويـن و ابـالغ تعرفـه خدمات پـس از فروش 
32 نـوع وسـيله پزشـكی اسـت کـه در وب 
سـايت مذکـور قـرار داده شـده و ان شـاءا... 
طی سـال جـاری تعرفـه ۴ دسـتگاه ديگر نيز 

ابـالغ خواهد شـد.
دهنـده  ارائـه  ثالـث  شـرکت های  معرفـی   
خدمـات پس از فـروش از اقدامات مؤثر اداره 
مهندسـی و نگهداری در خصوص سـاماندهی 
و  تجربـه  دارای  حقوقـی  و  حقيقـی  افـراد 
سـابقه در زمينه تعميرات تجهيزات پزشـكی 
خدمـات  وضعيـت  سـاماندهی  همچنيـن  و 
متولـی  فاقـد  دسـتگاه های  فـروش  از  پـس 
خدمـات در کشـور يـا دسـتگاه هايی کـه از 
خدمـات مناسـبی توسـط شـرکت های وارد 
کننـده و يـا توليد کننـده برخوردار نيسـتند 
اسـت. نكتـه مهمـی کـه نبايـد مـورد غفلت 
قـرار بگيـرد در ارتبـاط بـا خدمـات پـس از 
فـروش شـرکت هايی هسـت کـه در زمينـه 

دسـتگاه های سـرمايه ای و حياتـی فعاليـت 
می کننـد. به دليـل حساسـيت و اهميت اين 
دسـتگاه هـا بحـران ها و مشـكالت ناشـی از 
غيرفعـال بـودن آن ها، شـرکت های تجهيزات 
پزشـكی، بايـد الزامـات ويـژه ای را در ايـن 
خصـوص رعايـت کنند کـه داشـتن نيروهای 
فنـی بـه تعـداد کافـی و آمـاده بـه کار در 
روزهـای تعطيـل و غيرتعطيـل، پاسـخگويی 
شـبانه روزی، داشـتن انبـار قطعـات يدکـی 
اسـتراتژيک و پرمصرف به ميزان متناسـب با 
تعـداد نصـب، داشـتن نمايندگی هـای محلی 
در اسـتان های بـا تعـداد نصـب بـاال از جمله 
الزاماتـی اسـت که بايد توسـط اين شـرکت ها 

شـود. رعايت 
زمـان  راهكارهـای ديگـر کاهـش  از جملـه   
خواب دسـتگاه های سـرمايه ای و حياتی، عقد 
قـرارداد سـرويس و نگهـداری سـاليانه توسـط 
مراکـز درمانـی بـا اين شرکت هاسـت که نقش 

مهمـی در ايـن خصـوص ايفـا می کند.

 تخصصی
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شرکت های غیرفعال حذف می شوند
تعداد شرکت هایی که در سامانه به ثبت رسیده اند، حدود ۴500 شرکت است؛ اما 
به طور دقیق نمی توان گفت از این تعداد، چند شرکت فعال هستند. ممکن است 
شرکتی در مقطعی فعال باشد و در مقطعی غیرفعال. آمار دقیق را اداره مهندسی  
می تواند بدهد که به طور مرتب آمار را به روز کرده و شرکت هایی را که غیرفعال 
باشند، از سامانه حذف می کنند. اعتبار نمایندگی ها خاص و اکثرا سالیانه است؛ 
یعنی یک شرکت برای ادامه فعالیت خود نیاز به تمدید اعتبار دارد. البته برای 
تمدید اعتبار، باید نامه ای از نمایندگی بیاورند که نشان بدهد تاریخ منقضی نشده 
باشد. در غیر این صورت اعتبار این شرکت در سایت اداره کل تجهیزات پزشکی 

زیر سؤال می رود.

سیاست اداره کل تجهیزات، معیار محور است
برای  تعداد  تابه حال سقف  بوده است.  معیار محور  اداره کل،  سیاست 
فعال بودن شرکت های تجهیزات مشخص نکرده ایم. تابه حال معیار محور 
بودیم و یک سری معیار تعیین کردیم. هر شرکتی که بتواند این معیار 
را پاس کند، می تواند به فعالیت خود ادامه دهد. وگرنه هیچ محدودیتی 
از جانب اداره کل تعیین نشده است. در بحث تحریم ها نتیجه خوبی از 

این سیاست گرفتیم. واقعاً در بدترین شرایط تحریم ها، مشکلی در تهیه 
تجهیزات پزشکی نداشتیم. منابع متعدد و قابل توجیهی را در اختیار 

داشتیم. هیچ انحصاری نتوانسته آسیبی به نیازهای مردم برساند.

ثبت سفارش زیاد شد
در مقطعی از زمان تحریم ها، ثبت سفارش زیاد شد؛ اما زیادی این تعداد دلیل 
بر آن نبود که واردات هم زیاد شود. برخی پیش بینی می کردند که شاید دچار 
شرایط دشوارتری بشویم. اقدام به ثبت سفارش می کردند؛ اما چون زمان زیادی 
طول نکشید و جو و فضا به سوی آرامش و تثبیت رفت، بسیاری از کسانی که ثبت 
سفارش بیشتر از نیاز کرده بودند، کاری نکردند و در واقع معدل واردات تغییر 

چندانی نکرد. البته به جز یک مقطع کوتاه، تأثیر آن چنانی نگذاشت.

حمایت جدی از تولید، سیاست وزارت بهداشت
هاشمی،  دکتر  و خصوصاً  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  سیاست 
حمایت جدی از تولید است. در تمام سیاست گذاری هایی که اعمال می شود، منافع 
تولید اولین موضوع مهم است. اگر بتوانیم کاالیی را در داخل کشور تولید کنیم، 
از چند نظر به نفع ماست. اول اینکه تولیدکننده در دسترس ماست و هرزمانی 
بخواهیم شرکتش را بازدید کرده و صحت و صحه گذاری کاالیش را تأیید کنیم، 

»بررســی تمام فاکتورهای ترخیصی وارداتی بر عهده ریاســت دایره ترخیص اداره کل 
تجهیزات و ملزومات پزشکی است.« جمله ای که علی حیدری، رییس اداره ترخیص اداره 
کل تجهیزات و ملزومات پزشــکی در ابتدای گفتگو بیان می کند. به اینجا آمده ایم تا ببینیم 
این حــوزه چه وظایف دیگری بر عهده دارد. حیدری ادامه می دهد: »ثبت کاال و بررســی 
کیفیت در اداره کارشناســی انجام می شود و زمان ترخیص مطابقت کاال با آنچه قباًل مجوز 
داده شــده، از وظایف این حوزه به شمار می آید.« و در اینجا ادامه صحبتمان کلید می خورد.

 نمی تواند بازار
 را به ثبات برساند

 هیچ چیزی بهتر از 

رقــابت

محمد علی حیدری
]  رییس اداره ترخیص اداره 

کل تجهیزات و ملزومات 
پزشکی [

I m p o r t    E x p o r t

آسان تر می توانیم این کار را انجام دهیم تا یک کمپانی که در آن سوی دنیا 
وجود دارد. کمپانی های خارج از ایران، مشکالت دیگری را نیز برای ما به 
دنبال خواهند داشت. به هرحال کشورها از قوانین خودشان تبعیت می کنند. 
به چند دلیل به نفع همه اعم از وزارت بهداشت و مردم است که جنس 
باکیفیت داخل کشور را بتوانند مصرف کنند. سیاست وزارت بهداشت 
به سوی تشویق تولید می رود. حال موفقیت در این امر به شرایط خود 

کشور و سیاست گذاری های کلی کشور برمی گردد.

کاالی وارداتی یا داخلی؟ مسئله این است
بررسی کیفیت تجهیزاتی که مشابه داخلی آن را داریم و واردکنندگان 
می خواهند مشابه خارجی آن را وارد کنند، به چند آیتم بستگی 
دارد. تولیدکننده از دیدگاه ما یعنی فردی که پروانه ساخت از وزارت 
بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کسب کرده باشد. ضمناً اگر 
تجربه  ما  است.  این یک خطر  باشد،  داشته  انحصار  در  را  تولید 
خوبی در رابطه با تولید انحصاری نداریم. به خصوص در یک مقطع 
زمانی کاالیی تولید می شد که ما به خاطر حمایت از تولید واردات 
مشابهش را قطع کردیم. در واقع در نیمه کار تولیدکننده نتوانست 
به تعهداتش عمل کند و ما با چالش بزرگی مواجه شدیم. اصوالً 
سیاست حمایت از تولید این است که تولیدکننده ها خودشان را به 
حدی برسانند تا بتوانند یک رقابت سالم با همدیگر داشته باشند و ما هم 

دچار انحصار نشویم و با دیدگاه حمایت از تولید ضربه ای به مصرف کننده نخورد.

واردات به طور مطلق ممنوع اگر...
ما سعی می کنیم تا آنجایی که می توانیم تعرفه کاالی وارداتی مشابه تولید داخلی را 
باال ببریم به طوری که ارزش واردات نداشته باشد؛ یعنی اگر دیدیم کیفیت تولیدی 
خوب است و پوشش داخلی مملکت را می تواند بدهد، به طور مطلق وارد نمی کنیم. 
ما تعرفه کاالی وارداتی را چند برابر نرخ تعرفه عادی پیشنهاد می کنیم تا مقرون 
به صرفه نباشد؛ یعنی اختیارش را با مصرف کننده می گذاریم. می گوییم جنس 

خارجی ده برابر جنس داخلی است. عمالً نتیجه خوبی هم گرفتیم.

تحریم، فرصت ساز بود!
از  جلوگیری  برای  خوبی  بسیار  اهرم  تحریم،  اهرم  که  می آید  نظر  به 
واردات بی رویه تجهیزات پزشکی باشد که تولید داخلی دارند و مکانیسم 
متفاوتی به وجود می آورند. در بحث تولید کیت های بیوشیمی با این قضیه 
سال هاست مواجه هستیم. این کیت ها بدون اینکه واردات داشته باشند و 
فارغ از هرگونه محدودیت، نشان نمی دهد. چون هم تعداد تولیدکننده زیاد 

است هم کیفیت کاال هم با تعرفه مناسب است.

وقتی پای چینی ها به پروتز باز  می شود
می شود در بحث واردات پروتزهای چینی و شایعاتی که از گوشه و کنار در مورد 

آن شنیده می شود باید گفت، اسنادی که بررسی و 
مگر  کند؛  تأیید  را  شایعات  نمی تواند  می شود،  ارائه 

اینکه واردکننده اظهار خالف کرده باشد یا اسناد جعلی 
داده باشد. محلی که این ها ترخیص می شود، گمرک است. کاال 

با داکیومنت هایی که وزارت بهداشت مورد تأیید قرار داده باید 
تطبیق داده شود وگرنه به صورت مستند چنین چیزی امکان پذیر 

نیست. البته عمالً امکانش نیست، تک تک کاالها را بازکرده، بررسی 
کنیم .  به هر حال اگر ادعایی می شود این ادعا باید بررسی شود تا ببینیم 

این مشکل از کجا اتفاق افتاده وگرنه در شرایط عادی ما همچنین مواردی را 
تأیید نکرده ایم.

تجهیزات پزشکی هم تراز با دارو
تجهیزات پزشکی شاید هم تراز با دارو به عنوان یکی از آیتم های مهم در طرح 
این طرح  درگیر  بنابراین مستقیم  برود؛  به شمار  نظام سالمت کشور  تحول 
هستیم اینکه قیمت تمام شده برای بیمار و کیفیت برای وی در درجه اول قرار 
دارد، بودجه محدودی را می طلبد. ما با انجام طرح تحول نظام سالمت، چند 
میلیون بیمه تحت پوشش قرار می دهیم. نتیجه اش یک فرایند بسیار طوالنی 
مستمر و فعال خواهد بود. کارشناسان درگیر فراخوان های مختلف از گروه ها 
هستند. ابتدا بیمارستان های دولتی خریدهای خود را به صورت متمرکز انجام 
می دهند. این باعث می شود که هم کیفیت کاال بهتر شود و هم قیمتش پایین 
بیاید. شما وقتی مقدار زیادی کاال دارید، این یک قانون کلی تجارت است که 
فروشنده تخفیف خوبی داده و قیمت را به صورت قابل توجهی پایین می آورد. 
حدوداً درمجموع چیزی بیشتر از 30 درصد قیمت کل تجهیزات پزشکی بر اثر 
فراخوان پایین آمده و روالی پیش می آید که مصرف کننده )بیمارستان ها( به 
کاالهای مدنظرشان رسیده و با خیال راحت خریدشان را انجام می دهند؛ یعنی 

هم پروسه نحوه خرید تغییر کرده و هم قیمت ها بسیار پایین آمده است.

خرید کانالیزه می شود
بیمارستان ها به اداره تجهیزات پزشکی، اعالم نیاز می کنند. در واقع این اداره 
و سازمان غذا و دارو می گوید شما باید با این روند خرید کنید. خرید کانالیزه 
می شود و آیتم ها و قیمت و منبع خرید مشخص می شود. برند، واردکننده و 
بیمارستان به عنوان مصرف کننده، مشخص است. روال خرید در طرح تحول 
سالمت تغییر کرده یعنی از منبع هدایت شده مطمئنی می توانند خریدشان را 

با قیمت بسیار خوب انجام دهند.

طرح تحول نظام سالمت در کالم آخر
طرح تحول نظام سالمت در مقطع فعلی طرح بسیار خوبی است اما اگر شرایط 
از رقابت  کشور به سمت تثبیت بیشتری گام بردارد مسلماً هیچ چیزی بهتر 

نمی تواند بازار را به تثبیت و ثبات برساند.



؟ مبنای ضوابط قیمت گذاری چیست؟
بدنـه  در  داريـد  اسـتحضار  کـه  همان طـور   
و  مصرف کننـدگان  حمايـت  سـازمان  دولـت، 
توليدکننـدگان کـه در وزارت صنعـت، معـدن و 
تجارت سـازماندهی شـده، متولی تدويـن ضوابط 
قيمت گـذاری و اجـرای آن جهـت تعييـن قيمت 
کاالهـا اسـت، در مـورد تجهيـزات پزشـكی تـا 
تاريـخ ۹3/3/3 بنـا بـه تفويـض اختيـاری کـه از 
جانـب آن سـازمان شـده بـود اداره کل تجهيزات 
پزشـكی اقـدام به قيمت گـذاری بر اسـاس ضوابط 
تاريـخ مذکـور بـه  از  امـا  آن سـازمان می کـرد؛ 
اسـتناد مصوبـه هيئـت محتـرم وزيـران موضـوع 
تدويـن و تنظيـم و ابـالغ و نظـارت بـر قيمـت 
تجهيزات پزشـكی به وزارت بهداشـت واگذارشده 
اسـت. لـذا در حـال حاضـر در چارچـوب ضوابـط 
قبلـی بحـث قيمت گـذاری دنبـال می گـردد و بـا 
همـكاری تشـكل های صنفـی ذی ربـط در حـال 
شـرايط  بـا  منطبـق  و  جديـد  ضوابـط  تدويـن 
امـروز هسـتيم کـه بـا نهايـی شـدن آن و سـير 
مراحـل قانونـی جهـت اجـرا ابـالغ خواهـد شـد؛ 
پزشـكی  تجهيـزات  قيمت گـذاری  در  بنابرايـن 
وجـود  خـاص  دسـتورالعمل  و  ضوابـط  همـواره 
داشـته اسـت و کليـه قيمت هايـی کـه توسـط 

در  يـا  و  ذينفـع  شـرکت های  بـه  کل  اداره 

مراجـع  انجام شـده  اسـتعالمات  بـه  پاسـخ 
اسـاس  بـر  شـده  ارائـه  حقوقـی  و  حقيقـــی 
اسـت. انجــــام شده  نظـــــر  مـورد  ضوابـــط 

؟ چرا میزان سـود واردکننـده را ۱۸ درصد 
تعییـن شـده اسـت؟ آیا ایـن میزان سـود 
می توانـد پاسـخگوی هزینه های شـرکت ها 

باشد؟
 18 درصـد سـود، مصوبـه هيئـت تعييـن و 
تصويـب قيمت ها بـوده که متشـكل از نمايندگان 
12 وزارتخانـه و نهاد دولتی و اتاق بازرگانی اسـت. 
در واقـع تنها دسـتورالعمل قانونی که وجـود دارد 
دسـتورالعمل  کـرد،  اسـتناد  آن  بـه  می شـود  و 
سـازمان حمايـت اسـت کـه 18 درصـد در آن 
ديـده شـد. همان طـور کـه اشـاره شـد از تاريـخ 
۹3/3/3 موضـوع قيمت گذاری تجهيزات پزشـكی، 
دارو، شـير خشـک و واکسن توسـط هيئت وزيران 
بـه وزارت بهداشـت واگذارشـده و مـا بـا همكاری 
صنعـت  و  صنفـــی  انجمن هـای  و  اتحاديه هـا 
تجهيـزات پزشـكی در حـال بازنگـری و تدويـن 
دسـتورالعمل جديـد بـرای موضـوع قيمت گذاری 
هسـتيم. پزشــــكی  تجهيـزات 

در  کیفیـــت  نقـــش  ؟ 
قیمت گــذاری کاالی پزشکی 

؟ چیسـت
 کيفيت تجهيـزات و ملزومات 

مربوطـه  تخصصـی  ادارات  در  وارداتـی  پزشـكی 
در اداره کل، ارزيابـی مـی شـوند و قيمـت ارزی 
آن هـا معمـوالً متناسـب بـا کيفيـت کاالسـت. در 
محصـوالت توليـدی نيـز قيمت بر اسـاس اسـناد 

و مـدارک مثبتـه تعييـن می شـود.
توسـط  اينكـه  بـر  و کيفيـت محصـول عـالوه   
و  بـازار  واکنـش  می گـردد  رصـد  توليـد  واحـد 
مصرف کننـدگان در اسـتقبال و عـدم اسـتقبال از 
مصـرف آن معيار ديگری اسـت کـه تعيين کننده 
بقـاء و مداومـت در توليـد کاال به حسـاب می آيد.
؟ منطق جلوگیـری از واردات کاالهایی که 

تولید داخل دارند چیسـت؟
کـه  وارداتـی  کاالهـای  اينكـه  خصـوص  در   
توليـد داخـل دارنـد ديگـر وارد نشـوند، عـالوه بر 
ضـرورت تأميـن نيـاز داخل سـاير دسـتگاه ها نيز 
در تصميم گيـری مؤثـر هسـتند از جملـه وزارت 
صنعـت معـدن تجـارت؛ امـا بـا توجه بـه کيفيت 
و قيمـت محصـوالت توليدی در مقايسـه بـا اقالم 
مشـابه وارداتی اگر توان رقابت در اين دو مشخصه 
يعنـی کيفيـت و قيمت وجود داشـته باشـد عماًل 
بازار به سـمت حـذف اقالم وارداتی مـی رود. عامل 
ديگـر که در اسـتفاده از اقالم وارداتی بسـيار مؤثر 
اسـت، بـاور غلـط بعضـی افـراد اسـت کـه گمـان 
می کننـد هـر کاالی خارجـی قطعـاً از محصوالت 
داخلـی بهتـر اسـت، در صورتـی کـه ايـن موضوع 

قطعيت نداشـته بلكه نسـبی اسـت. 
در  کل  اداره  عملکـرد  بـا  ارتبـاط  در  ؟ 
قیمت گذاری تجهیزات و ملزومات پزشـکی 
وارداتـی بـا ارز مرجـع توضیـح بفرماییـد.

سياسـت های  بـه  توجـه  بـا   ۹1 سـال  در   
دولـت و بنـا بر تكليـف قانونـی اداره کل اقـدام به 
قيمت گـذاری کليه تجهيزات و ملزومات پزشـكی 
تأمين شـده بـا ارز مرجـع کـرد و در ادامـه سـعی 
و تـالش خـود را بـه کار بسـت تـا کاال بـه دسـت 
ايـن خصـوص  در  برسـد.  نهايـی  مصرف کننـده 
بيـش از هـزار پرونـده ارز مرجـع شـامل ده هـا 
هـزار کاالی گوناگـون و متفـاوت قيمت گـذاری 
و تحـت نظـارت اداره کل توزيع شـده اسـت. در 
مـورد آن بخـش از پرونده هايـی کـه بـا ارز مرجع 

در سيسـتم ورود و ترخيـص اداره 
کل ثبت شـده اند ولی تـا بعد از 
مهلت قانونـی اقدام بـه ارائه 
مسـتندات نكـرده انـد نيز 
بـا شـرکت های مربوطـه 

مكاتبه و پيگيـری الزم 
صورت گرفته اسـت.

منطق حاکم بر 
قیمت گــذاری

مجتبی فرزین
]کارشناس مسئول واحد 

قیمت گذاری[

بـا توجـه به اهمیت و نقش سـازنده بازرسـی ها به جهت سـاماندهی شـبکه توزیع و 
عرضـه تجهیزات پزشـکی بازرسـی های این اداره بـه چند دلیل صـورت می پذیرد:

 اول؛ بازرسـی های جـاری کـه بـا توجه بـه مولفه هـای مختلـف نظیر اهمیـت کاال، 
اسـتراتژیک بـودن کاال، حجـم فعالیـت و .... بازرسـی های اتفاقـی از مجموعه هـای 
فعـال در ایـن حوزه صـورت می پذیرد. تجربه سـالیان اخیـر بیانگر آن اسـت که هر 
چـه قدر این بازرسـی ها مسـتمرتر و فعال تر باشـد، انحـراف از معیـار مجموعه های 
فعـال کمتـر می شـود. شـاید دلیـل آن را بتـوان در ایـن نکته دانسـت که قسـمت 
اعظـم تخلفـات مجموعه هـای فعال در ایـن حوزه به واسـطه جهل به موضـوع اتفاق 
می افتـد. یعنـی اینکـه ذاتـاً مجموعه بـه دنبـال تخلف نیسـت ولی به واسـطه عدم 
آشـنایی بـا قوانیـن و مقررات و ضوابـط اجرایی مرتکب تخلف می شـود کـه در اکثر 
مواقـع بازرسـی هایی از ایـن دسـت جنبـه آموزشـی نیز برای شـرکت ها داشـته و 
بـا تذکـر نـکات مـورد نظـر از ادامـه تخلـف جلوگیری بـه عمـل می آید. لـذا توقع 
منطقـی از ناظریـن فنـی آموزش دیده آن اسـت که نسـبت به اجرای هرچـه بهتر و 
دقیق تـر قوانیـن و دسـتورالعمل ها در شـرکت ها بیشـتر همت کنند. البته بی شـک 
ایـن موضـوع مسـتلزم ارتباط بیشـتر ایـن افـراد بـا اداره کل تجهیزات پزشـکی و 
بـه روز بـودن اطالعات ایشـان اسـت. از طرفـی دیگـر از مدیریت شـرکت ها نیز این 
انتظـار وجـود دارد کـه تذکـرات ناظریـن فنـی را جـدی قلمداد کـرده و 
نسـبت به ارتقـاء و تطابق مجموعه خـود با قوانین و مقررات کوشـا 

. شد با
شـرکت ها  از  شـکایت  به واسـطه  کـه  بازرسـی های  دوم؛ 
ایـن شـکایات ممکـن اسـت  صـورت می پذیـرد کـه 
یـا مطرح شـده در  اداره کل  ثبت شـده در مجموعـه 
مراجـع قضایـی باشـد. شـکایت بیمـار از شـرکت، 
شـکایت  شـرکت،  از  درمانـی  مراکـز  شـکایت 
شـرکت از شـرکت، شـکایت مراجـع انتظامـی و 
قضائـی از شـرکت و ... نمونـه هایی از شـکایتهای 
مطـرح شـده اسـت کـه به واسـطه این شـکایات 
باتوجـه بـه حجـم پرونـده و موضـوع مطروحـه 
تیم هـای بازرسـی متشـکل از کارشناسـان ایـن 
اداره و در صـورت لـزوم بـا همکاری کارشناسـان 
پیرامـون  بازرسـی  و  تشـکیل  ادارات،  دیگـر 
موضـوع مطروحـه صـورت پذیرفته و با جمـع آوری 
مسـتندات و ادلـه الزم پرونـده تکمیـل و در صـورت 
احـراز تخلـف مجموعـه متخلف بـا تشـکیل پرونده به 
مراجـع قضائـی معرفـی می گـردد. در اینجـا الزم به ذکر 
اسـت که بیشـترین تخلف درحوزه شـکایت بیمار از شرکت 
درخصـوص موضـوع قیمت و یـا صحیح تـر پدیده گرانفروشـی 

. ست ا
در ایـن ارتبـاط نکتـه مهمی که شایسـته اسـت به آن توجه شـود آن اسـت 
کـه باتوجه بـه اعـالم ضوابط صـدور فاکتور و پیـش فاکتـور، شـرکت های داخلی و 
مجموعه هـای فعـال موظـف به رعایـت این ضوابط بـوده و بایـد فاکتورهـای صادره 
مطابـق ایـن ضوابـط باشـد و مجموعه های فعـال از صدور و یـا دریافـت فاکتورهای 

نمایند. خـودداری  صوری 
امـا با اجـرای طرح تحول سـالمت کـه در واقع یک طرح ملی محسـوب می شـود و 
قطعـاً در سـنوات آتـی از افتخارات نظـام مقدس جمهوری اسـالمی خواهـد بود این 
اداره شـانه بـه شـانه سـایر ادارات و بخش هـا  تمام تالش خـود را در مسـیر اجرای 

بهتر طـرح متمرکز کرده اسـت. 
بـا توجـه به اینکـه به هرحـال در ماه هـای آغازین اجـرای هر طرح ملی و کشـوری 
نقـاط ضعفـی وجود دارد بازرسـی های مسـتمر و پیاپـی از مراکز درمانی در دسـتور 
کار قـرار گرفتـه کـه این بازرسـی ها به صـورت مسـتقل و یا بـا هماهنگـی معاونت 
درمـان وزارت متبـوع و دبیرخانه سـتاد مرکزی طرح تحول نظام سـالمت کشـور از 
روزهـای ابتـدای طرح آغـاز و هم اکنـون نیـز ادامـه دارد و ماحصل این بازرسـی ها 
به صـورت گـزارش بـرای دفتـر وزیـر ارسـال می شـود تـا انحـراف از معیـار طرح 

کاهش یافتـه و اجـرای طـرح هرچـه بهتـر و دقیق تر صـورت پذیرد. 

مهندس بابک محرمی
کارشناس مسئول نظارت

 و ارزیابی اداره کل تجهیزات پزشکی

زیر ذربین نظارت



آیا سهم مناسب
 برای مدیریت تجهیزات پزشکی 
 در وزارت بهداشت تعریف شده است؟

دکتر سید حسین لسان
]PHD مدیریت- وارد کننده 

تجهیزات پزشکی[

؟ اگر بخواهیم نگاهی اجمالی به مشـکالت و 
معضالت پیش روی تأمین کنندگان تجهیزات 
پزشـکی بیندازیـم، بـه نظر شـما مهم ترین 
دسـت انداز در مقابـل فعاالن اقتصـادی که به 
سـراغ حوزه تجهیزات پزشـکی رفته اند و در 
ایـن حوزه سـرمایه گذاری کرده اند چیسـت؟

  بـه نظـر من اگـر واقعـاً به دنبال حل مشـكالت 
باشـيم،  پزشـكی  تجهيـزات  حـوزه  معضـالت  و 
بايـد مسـائل را به صـورت ريشـه ای و اصولـی مـورد 
بـه سـراغ  اينكـه  نـه  کالبدشـكافی قـرار دهيـم، 
موضوعـات کليشـه ای يا روزمـره برويم و ليسـتی از 
مشـكالت را پشـت سـر هم رديف کنيم که هرکدام 
معلول يک علت باالدسـتی هسـتند. بايـد به مبانی 
اوليـه مديريـت تجهيـزات پزشـكی نـگاه درسـتی 
داشـته باشـيم و علت العلل هـا را بررسـی کنيـم. 

پيشـنهادم ايـن اسـت کـه در گام اول ببينيـم آيـا 
جايگاه تجهيزات پزشـكی در فرايند درمانی به خوبی 
تعريف شـده اسـت؟ و سـپس بررسـی کنيم کـه آيا 
متناسـب با آن، جايگاه قابل قبول و مؤثری که بتواند 
ايـن حـوزه وسـيع را تحت پوشـش خـود مديريت 
کنـد در دوايـر دولتی ديده شـده اسـت؟ مـا بايد باور 

کنيـم که انجـام موفقيت آميـز فرآيندهـای درمانی 
باوجود سـه رکن اصلـی درمان که عبـارت از نيروی 
انسانی متخصص، تجهيزات پزشـكی کارآمد و دارو، 
ميسـر می شـود؛ يعنی يک ضلع از سـه ضلع مثلث 
درمان، تجهيزات پزشـكی اسـت. حتی بايد صريح تر 
بگوييم که پيشـرفت روزافـزون فناوری های مرتبط، 
نقـش تجهيـزات پزشـكی در فرآيندهـای درمانی را 
بيـش از گذشـته افزايش داده اسـت. از سـوی ديگر 
نبايد فراموش کنيم که گام آغازين در فرايند درمان، 
تشـخيص صحيح بوده که انجـام آن در بسـياری از 
موارد منوط به در اختيار داشـتن تجهيزات پزشـكی 
مناسـب اسـت. درواقـع تـا ابـزار تشـخيص فراهـم 
نباشـد کادر درمانـی نمی تواننـد درمـان مناسـب را 
اتخـاذ کننـد. عـالوه بـر ايـن بايـد اذعـان کنيم که 
دسـتاورد متخصصين علوم پزشـكی کشـورمان هم 
مرهـون به کارگيـری ايـن فنـاوری در پيشـگيری، 
تجهيـز، تسـكين و درمـان بيماری ها اسـت. اين به 
آن معنـا اسـت کـه اگر به دنبـال تحقق چشـم انداز 
بيست سـاله کشـور بـرای تكيـه زدن بر جايـگاه اول 
منطقه از لحاظ علمی و ... هسـتيم، نقش تجهيزات 
پزشكی در آموزش استعدادهای پزشكی کشورمان و 
حصول نتيجه از تحقيقات علمی غيرقابل انكار است. 
طبيعتـاً در کنار نقش حياتی تجهيزات پزشـكی در 
سـالمت بيمـاران و همچنين نقش آن در پيشـبرد 
اهداف علمی کشـورمان، نبايـد از ارزش باالی مادی 
و سـرمايه ای تجهيـزات پزشـكی غافـل شـويم. چرا 
کـه بخـش بزرگـی از هزينه هـای سـرمايه ای مراکز 
درمانـی صـرف تأمين تجهيزات پزشـكی می شـود. 
حـال بـا اين نگـرش و با توجه به گسـتردگی طيف 
تجهيـزات پزشـكی، آيـا در حق تجهيزات پزشـكی 
جفـا نشـده اسـت؟ آيا بـا توجه بـه نياز بـه مديريت 
مؤثر بخش تجهيزات پزشـكی، سـهم مناسبی برای 

مديريـت آن در وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش 
ادارات  جايـگاه  آيـا  اسـت؟  تعريف شـده  پزشـكی 
تجهيـزات پزشـكی در دانشـگاه های علوم پزشـكی 
کـه در واقع متولی سـالمت مردم اسـتان های تحت 
پوشـش خـود هسـتند، بـرای بر عهـده گرفتـن بار 
مديريـت و نظـارت بر خريـد، نگهـداری، تعميرات، 
آموزش و در صورت لزوم اسـقاط تجهيزات پزشكی، 
جايـگاه درخور و شايسـته ای برای ايفـای اين نقش 
حياتـی هسـت؟ طبيعتاً وقتـی جايگاه خوبـی برای 
يـک پديـده تعريف  نشـده، نمی تـوان توقع داشـت 
کـه مدافـع خوبـی هـم بـرای آن پيـدا شـود. شـما 
کافی اسـت کـه فقط به يـک موضوع سـاده نگاهی 
بيندازيـد و ببينيـد در هفـت سـال گذشـته مـكان 
جغرافيايـی سـاختمان اداره کل تجهيزات پزشـكی 
چندين بار تغيير پيدا کرده اسـت، شـما بهتر از من 
می دانيـد کـه هـر اسباب کشـی، يـک اداره دولتی را 
چنديـن هفته از فعاليـت تعريف شـده و ريل گذاری 
شـده قبلی باز مـی دارد. خوب با ايـن تفاصيل کاماًل 
ملمـوس اسـت که چـه عذابی بر سـر شـرکت های 
وارد کننـده تجهيزات پزشـكی ای کـه در آن مقاطع 
زمانـی منتظـر دريافـت تأييديه يـا نامـه ای بوده اند، 
وارد آمده اسـت؛ بنابراين مسئله اول جايگاه حقوقی 
اداره کل تجهيزات پزشـكی اسـت. بايد اين موضوع 
يک  بار برای هميشـه بحث و بررسـی شـود که واقعاً 
جايـگاه واحـدی کـه می خواهـد برای طيف وسـيع 
تجهيـزات پزشـكی سياسـت گذاری، برنامه ريـزی، 
نظـارت و کنتـرل کنـد در وزارت بهداشـت کجـا 
اسـت؟ اگـر ايـن جايـگاه، مناسـب بـار مسـئوليتی 
کـه بـر عهـده ايـن واحـد و مديـران آن گذاشـته 
 شـده باشـد، می توانيـم بگوييم بخـش عمـده ای از 
مشـكالت به صورت سـاختاری برطرف خواهد شـد؛ 
امـا اگـر ايـن ترکيـب حقوقی درسـت ديده نشـود، 
بسـياری از مباحـث از جمله بحث بودجه سـازمان، 
معدل سـنی کارشناسـان سـازمان، سـرعت و دقت 
سـازمان، نظارت هـای ادواری و ... برطـرف خواهـد 
شـد و کماکان مديريت تجهيزات پزشـكی دست به 

گريبـان مشـكالت روزمـره خود خواهـد بود.
؟  آیـا به نظر شـما، در طـول دو دهـه اخیر 
اداره کل تجهیزات پزشـکی توانسـته اسـت 
یـک برنامـه بلندمـدت را پیـش روی خود و 

تأمین کننـدگان کاال قـرار دهد؟
  علی رغـم همـه تالش هـا و کوشـش هايی که 
از سـوی مديـران اداره کل تجهيـزات پزشـكی 
در دولت هـای مختلـف صـورت گرفتـه کـه در 
متأسـفانه  امـا  اسـت،  قابل تقديـر  خـود  جـای 
بايـد اعتـراف کنيـم کـه فقـدان نـگاه بلندمدت 
در فضـای تجهيـزات پزشـكی کامـاًل احسـاس 
وظايـف  همـه  ميـان  در  به طورکلـی  می شـود. 
مديريـت، بايـد بگوييـم برنامه ريـزی بلندمـدت 
پلـی  ماننـد  کـه  اسـت  آن هـا  اساسـی ترين  از 
می سـازد.  مرتبـط  آينـده  بـه  را  حـال  زمـان 
جايـی  ميـان  برنامه ريـزی  به عبارت ديگـر 
کـه هسـتيم بـا جايـی کـه می خواهيـم بـه آن 
تـا  می شـود  موجـب  و  می سـازد  پلـی  برويـم 
بـرای رسـيدن بـه مقصـود ريل گذاری مناسـبی 
صـورت بگيرد. در بخش دولتی کـه متولی اداره 
کـردن حـوزه تجهيزات پزشـكی اسـت، به دليل 

در  پزشـکی  تجهیـزات  ادارات  جایـگاه  آیـا 
متولـی  واقـع  در  کـه  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه های 
سـالمت مردم اسـتان های تحت پوشـش خود هسـتند، 
بـرای بـر عهـده گرفتـن بـار مدیریـت و نظـارت بـر 
خریـد، نگهـداری، تعمیـرات، آمـوزش و در صـورت 
لـزوم اسـقاط تجهیـزات پزشـکی، جایـگاه در خـور و 
شایسـته ای بـرای ایفـای ایـن نقـش حیاتـی هسـت؟

مواجهـه  واردکننـدگان  بـا  به گونـه ای  بانک هـا 
و  اربـاب  برخوردهـای  یـاد  انسـان  کـه  دارنـد 
از  برخـورد، آن هـا  ایـن  کنـار  رعیتـی می افتـد. در 
بـا  می کننـد.  طلـب  صرافـی  هزینـه  واردکننـدگان 
موضـوع  ایـن  قیمت گـذاری،  موضـوع  بـه  توجـه 
را  پزشـکی  تجهیـزات  حـوزه  در  مالـی  گـردش 
به طـور جـدی تحـت شـعاع خـود قـرار داده اسـت.
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تغييـرات و دگرگونی هـای عظيم و پيوسـتگی ها 
و وابسـتگی های متقابـل، چيـره شـدن بـر ابهام 
آن  مسـتلزم  مديريتـی  و  محيطـی  روزافـزون 
اسـت کـه سـازمان های دولتـی بـر اسـاس يک 
ضمـن  برونـد.  پيـش  بلندمـدت  برنامه ريـزی 
آنكـه وجـود تالطـم در محيط درونـی و بيرونی 
سـازمان ها و عـدم اطمينـان ناشـی از تغييـرات 
محيطـی، توجـه به ضـرورت اتخـاذ يـک برنامـه 
پيشـنهاد  يـک  به عنـوان  نه فقـط  را  بلندمـدت 
بلكـه بـه يک الـزام منطقـی تبديل کرده اسـت. 
متأسـفانه در دو دهـه اخيـر شـاهد آن هسـتيم 
تجهيـزات  اداره  مديرکل هـای  از  هريـک  کـه 
پزشـكی بسـته خـاص خـود را اجـرا کرده انـد. 
ريل گـذاری مـورد تأييـد خـود را پيـش برده اند 
و وقتـی نفـر جديـد آمـده اسـت، جهت گيری ها 
از  ايـن مسـئله  پيـدا کـرده اسـت.  تغييـر  کاًل 
آنجايـی اهميت پيـدا می کند که حيـات و بقای 
وابسـتگی  پزشـكی  تجهيـزات  تأمين کننـدگان 
شانه به شـانه بـا نـوع سياسـت های اتخاذشـده از 
سـوی مديران ارشـد اداره کل تجهيزات پزشكی 
نيسـت،  مشـخص  تكليفـش  اداره  وقتـی  دارد. 
کاال  تأمين کننـدگان  بـرای  می توانـد  چگونـه 
تعييـن تكليـف کنـد. وقتـی خـودش به صـورت 
انفعالـی بـا موضوعـات پر حاشـيه بخـش درمان 
مواجهـه دارد، چگونـه می توانـد نظـم و انضباط 
را بـر فضـای يـک تجـارت کـه يـک سـر آن در 
البتـه  کنـد.  حاکـم  اسـت،  بين المللـی  عرصـه 
بگيـرد،  بلندمدتـی هم شـكل  برنامه ريـزی  اگـر 
سـازمان های  دولت هـا،  بـرای  زمانـی  بی شـک 
شـرکت های  و  درمانـی  مراکـز  عمومـی، 
کارسـاز  پزشـكی  تجهيـزات  تأمين کننـده 
خواهـد بـود که تصميم گيـران، آن را بـا درايت 
مورداسـتفاده قـرار دهنـد و نسـبت بـه جزئيات 
موقعيت خود حساسـيت الزم را داشـته باشـند.

؟ لطفـاً در ارتباط بـا عدم برنامـه بلندمدت 
بیشـتری  توضیحـات  مصداقـی  به صـورت 

یید بفرما
بايـد  اسـتراتژيک،  نـگاه  يـک  در  ببينيـد    
مشـخص باشـد که از کـدام منظر بـه توليدکننده 
و واردکننـده نـگاه می شـود. متأسـفانه اتفاقی که 
افتـاده ايـن اسـت کـه تصميـم سـازان، واردات را 
در مقابـل توليـد ديده انـد. درصورتی کـه هـردوی 
آن هـا از يـک جنـس هسـتند؛ از جنـس تأميـن 
واردات را بايـد در خدمـت مزيـت توليدی ببينيم. 
توليدکننـده موفـق، اگـر بخواهـد موفقيـت خود 
را پايـدار نگـه دارد، چـاره ای نـدارد جـز اينكـه 
بـا خـارج کشـور رابطـه خـود را برقرار و مسـتمر 
کنـد؛ بنابرايـن توليدکننده و واردکننـده در حوزه 
تجهيـزات پزشـكی کـه يـک حـوزه مرتبـط بـا 
تكنولوژی هـای نويـن اسـت، هـردو به نوعـی بـا 
حـوزه واردات و تحـوالت بين المللـی در ارتبـاط 

. هستند
در ارتباط با رشـد قارچ گونه شـرکت های تجهيزات 
پزشـكی چطور؟ آيـا اين پديـده را در راسـتای عدم 

وجـود برنامه بلندمـدت می توان بررسـی کرد؟
تكثيـر روز افزون شـرکت های تجهيزات پزشـكی 
موضوعـی اسـت که می تـوان از آن به عنـوان يكی 

حـوزه  مديريـت  در  بی انضباطـی  نشـان های  از 
تجهيـزات پزشـكی نـام بـرد کـه اتفاقـاً خـودش 
به نوعـی منجـر بـه تشـديد بی انضباطی می شـود. 
بسـياری از ايـن شـرکت ها در واقـع شـرکت های 
خانـه بـه دوشـی هسـتند کـه از يـک يـا دو نفـر 
تشـكيل شـده اند. متأسـفانه برخـی از آن ها بيش 
از اينكه شـرکت باشـند، دالالن تجهيزات پزشكی 
هسـتند. عـالوه بـر ايـن بايد ايـن نكتـه را هم در 
ايـن خصـوص اضافـه کنيـم کـه تكثيـر چنيـن 
بـا مبانـی اوليـه اقتصـاد و  شـرکت هايی اساسـاً 

تجـارت جهانـی چندان تناسـبی نـدارد.
پزشـکی  تجهیـزات  واردکننـدگان  ؟  

طـرح  بـا  ارتبـاط  در  را  مشـکالتی  چـه 
داشـت؟ خواهنـد  سـالمت  تحـول 

  کالم آغازيـــن در ارتبـــاط بـــا طـــرح 
ـــا  ـــه م ـــه هم ـــت ک ـــن اس ـــالمت اي ـــول س تح
ــتقبال  ــا اسـ ــش قيمت هـ ــی از کاهـ به طورکلـ
می کنيـــم و خواســـته همـــه مـــا ايـــن اســـت 
کـــه خدمـــات پزشـــكی بـــا پايين تريـــن 
بـــه درخواســـت کنندگان خدمـــات  نـــرخ 
ارائـــه شـــود. امـــا نكتـــه اينجـــا اســـت کـــه 
اقتصـــاد موضوعـــی شـــوخی بردار نيســـت. 
ــه  ــدت و آينده نگرانـ ــورت بلندمـ ــد به صـ بايـ
ـــناد  ـــق اس ـــد مطاب ـــت. باي ـــه داش ـــا آن مواجه ب
ـــر  ـــرد. اگ ـــورد ک ـــا آن برخ ـــور ب ـــتی کش باالدس
شـــرکت های فعـــال در حـــوزه تجهيـــزات 
پزشـــكی جزئـــی از بخـــش خصوصـــی ايـــن 
کشـــور هســـتند و در اســـناد باالدســـتی کشـــور 
تأکيـــد شـــده کـــه دولـــت بايـــد به منظـــور 
توســـعه فضـــای رقابت پذيـــری از فراينـــد 

ـــوان  ـــرح فراخ ـــود، ط ـــارج ش ـــذاری خ قيمت گ
و قيمت گـــذاری به صـــورت ســـاختاری بـــا آن 
ـــی  معـــارض اســـت. ضمـــن آنكـــه مفهـــوم حقوق
فراخـــوان ابهـــام آور اســـت. آيـــا ماهيـــت آن 
مناقصـــه اســـت؟ اگـــر مناقصـــه اســـت، آيـــا 
همـــه مقدمـــات و مؤخـــرات آن ترتيـــب داده 
 شـــده اســـت؟ آيـــا الزامـــات آن پيش بينـــی 
 شـــده اســـت؟ آيـــا کليـــه دســـتورالعمل ها و 
آيين نامه هـــای مناقصـــات بـــر آن حاکـــم 
ـــرح  ـــت ط ـــن اس ـــن ممك ـــر م ـــه نظ ـــت؟ ب اس
فراخـــوان در کوتاه مـــدت منجـــر بـــه کاهـــش 
قيمـــت تجهيـــزات پزشـــكی شـــود، امـــا بـــه 
ـــده  ـــالح  نش ـــوز اص ـــاختارها هن ـــه س ـــل اينك دلي
ـــرکت های  ـــدام ش ـــه انه ـــدت ب ـــت، در بلندم اس
ـــارچ  ـــد ق تجهيـــزات پزشـــكی شناســـنامه دار و تول
گونـــه شـــرکت های ريـــز و کوچـــک، آن هـــم 
بـــه مخاطـــره انگيزه تريـــن شـــكل منجـــر 

ـــد. ـــد ش خواه
ــکل  ــه مش ــم ب ــزی ه ــم گری ؟  می خواهی
تأمیــن نقدینگــی شــرکت ها داشــته 
باشــیم. در ایــن ارتباط چه مســائلی ســبب 
ــار  ــرکت ها تحت فش ــه ش ــت ک ــده اس ش

تأمیــن نقدینگــی قــرار بگیرنــد؟
  يكـــی از مهم تريـــن موضوعـــات ايـــن 
اســـت کـــه بعـــد از تحريم هـــا، مبـــادالت 
ارزی، هزينه هـــای غيـــر رســـمی را افزايـــش 
ـــه  ـــت ک ـــيده اس ـــی رس ـــت. کار به جاي داده اس
ــی  ــه صرافـ ــدگان هزينـ ــا از واردکننـ بانک هـ
ــوع  ــه موضـ ــه بـ ــا توجـ ــد. بـ ــب می کننـ طلـ
ـــی  ـــردش مال ـــوع گ ـــن موض ـــذاری، اي قيمت گ
ـــعاع  ـــزات پزشـــكی را تحـــت ش در حـــوزه تجهي
ــر  ــوی ديگـ ــت. از سـ ــرار داده اسـ ــود قـ خـ
در حـــال حاضـــر ماليـــات علی الحســـاب 
ــه  ــه بـ ــود کـ ــت می شـ ــرکات دريافـ در گمـ
نظـــر کامـــاًل غيـــر منطقـــی اســـت. ماليـــات 
ـــه  ـــود ک ـــول ش ـــد وص ـــی باي ـــد زمان ـــر درآم ب
ـــوز  ـــه هن ـــه اينك ـــق شـــده باشـــد ن ـــد محق درآم
ـــد  ـــازار نشـــده اســـت. بروکراســـی کن کاال وارد ب
ـــكل  ـــز مش ـــفارش ني ـــت س ـــگام ثب اداری در هن
ـــه  ـــود هزين ـــبب می ش ـــه س ـــت ک ـــری اس ديگ
زمانـــی زيـــادی بـــر واردکننـــدگان تحميـــل 
ــی  ــردش مالـ ــه آن در گـ ــه نتيجـ ــود کـ شـ
ــود.  ــده می شـ ــوح ديـ ــارت به وضـ ــن تجـ ايـ
در نقطـــه آخـــر هـــم معوقاتـــی اســـت کـــه 
بيمارســـتان ها و مراکـــز درمانـــی دارنـــد کـــه 
ــود  ــرکت ها را در خـ ــی شـ ــاً نقدينگـ حقيقتـ

بلعيـــده اســـت.
؟  سخن پایانی؟

ــاع  ــال های دف ــه س ــت ک ــن اس ــت اي   واقعي
مقــدس نشــان داد کــه تأمين کننــدگان تجهيزات 
پزشــكی همــواره پشــتيبان مــردم و انقــالب 
ــه پتانســيل های  ــا توجــه ب ــد و ب اســالمی بوده ان
ــادی و  ــت جه ــش، مديري ــن بخ ــود در اي موج
اعتمــاد بــه بلــوغ بخش خصوصــی در ايــن عرصه 
قطعــاً خواهــد توانســت دســتاوردهای عظيمی در 
ايــن صنعــت بــرای کشــورمان بــه ارمغــان آورد.

در حال حاضر مالیات علی الحساب در گمرکات دریافت 
می شـود کـه بـه نظر کامـاًل غیـر منطقـی اسـت. مالیات 
بـر درامـد زمانـی باید وصول شـود کـه درامـد محقق 
شـده باشـد نه اینکـه هنـوز کاال وارد بازار نشـده اسـت.

بـا  شـما می توانیـد میـزان سـردرگمی واردکننـدگان را 
تعـداد تغییـر مـکان سـاختمان اداره کل تجهیزات پزشـکی 
و میـزان خانـه بـه دوشـی آن ارزیابـی و مشـاهده کنیـد و 
ببینیـد در هفت سـال گذشـته مـکان جغرافیایی سـاختمان 
اداره کل تجهیـزات پزشـکی چندیـن بـار تغییـر پیداکرده 
هـر  می دانیـم  همـه  کـه  اسـت  درحالـی  ایـن  اسـت. 
اسباب کشـی، یـک اداره دولتـی را چندین هفتـه از فعالیت 
مـی دارد. بـاز  قبلـی  شـده  ریل گـذاری  و  تعریف شـده 

طوالنــی بــودن و زمان بــر  بــودن فرآيندهــای 
مربــوط بــه رويه هــای گمرکــی

دپــوی محموله هــا در گمــرکات و خــواب ســرمايه و 
افزايــش هزينه هــای گمرکــی بــه داليــل مختلــف از 
جملــه عدم قبــول گواهــی مبــدا و گواهی هــای اخــذ 

شــده از طــرف واردکننــده
انجام مراحل طوالنی و زمان بر آزمايشگاه

وجــود امضــاء های طاليــی و رويــه های کارشــناس 
محــور و نــه کارشناســی محور

ــا  ــرکات ب ــی گم ــاعت کار برخ ــی س عدم هماهنگ
ــاور ــازمان های مج ــر س ــادر و ديگ بن

بوروکراســی بــاال و اتــالف زمــان ترخيص و انباشــت 
ــرداری  در  ــات نمونه ب ــام عملي ــطه انج ــه واس کاال ب

گمــرک
مــوازی کاری برخــی ســازمانها نظير اداره اســتاندارد 

و ســازمان غــذا و دارو
افزايــش هزينــه ارائــه خدمــات گمرکــی و در نتيجه 

ــده ــرای مصرف کنن ــده ب ــش قيمت تمام ش افزاي
ــان در  ــه بازرگان ــف ب ــای مضاع ــل هزينه ه تحمي
ــور ــارج از کش ــران در خ ــفارت اي ــه س ــب تاييدي قال
ــای  ــار مجوزه ــفانه عدم اعتب ــات متاس ــی اوق گاه
اســتان های  در  کاال  بــرای  صادرشــده  بهداشــت 

مختلــف و لــزوم اخــذ گواهی هــای متعــدد
ــای  ــای گواهی ه ــوارد شــاهد عدم اکتف در برخــی م
بازرســی صادرشــده توســط شــرکت های بين المللــی 

هستيم
عدم تطابــق برخــی از اســتانداردهای تعييــن شــده 

بــا اســتانداردهای جهانــی
 مشــكالت موجــود در تهيــه اجــزا و قطعــات مربوط 
ــا  ــی آنه ــوازم يدک ــزات و ل ــين آالت و تجهي ــه ماش ب

به رغــم تســهيالتی کــه بــرای واحدهــای دارای پروانــه 
بهره بــرداری بــا تاييــد دســتگاه مربوطــه ايجــاد شــده 

اســت
شــرايط ســنتی و قديمــی حمــل  و نقــل کانتينــری 

و لــزوم ســاماندهی آن
ــی و  ــر دريافت ــه کس ــود در زمين ــكالت موج مش

اضافــه پرداختــی حقــوق ورودی در گمــرک
ــای  ــل پرونده ه ــه ح ــود در زمين ــكالت موج مش
تشــكيل شــده اختالفــی ميــان گمــرک و صاحبــان 
کاال در کميســيون های حــل اختــالف و مراجــع 

صالحــه
ــی درخصــوص نحــوه تعييــن  وجــود ضعــف اجراي
ارزش کاالهــای وارداتــی و اســتفاده از روش هــای 

ــرک ــن ارزش در گم ــرای تعيي ــب ب نامناس
فقــدان تجهيــزات موردنيــاز در گمــرک بــرای 
ــه واردات  ــا و در نتيج ــق کااله ــی دقي ــرل کيف کنت
ــد  ــابه تولي ــه مش ــرور ک ــای غيرض ــترده کااله گس

ــد ــی دارن داخل
در  الكترونيكــی  سيســتم های  بــه  کم توجهــی 
ــت و  ــب دق ــردن ضري ــرای باالب ــی ب ــادی گمرک مب

جلوگيــری از فســاد اداری
عدم وجــود زيرســاخت های موردنيــاز بــرای تحقــق 

ــرک الكترونيک گم
عدم وجــود تعامــل گمرکــی فعــال بــا ديگر کشــورها و 

مجامــع بين المللــی در زمينــه همكاری های مشــترک
نــگاه اربــاب و رعيتــی برخــی کارمنــدان بــه اربــاب 

رجــوع 
ــرای حــل  ــا و مســتمر ب فقــدان نهــاد نظارتــی پوي

ــاالن اقتصــادی ــی فع مشــكالت گمرک
انجمن هــای  ظرفيــت  از  کامــل  عدم اســتفاده 

تخصصــی و اتاق هــای بازرگانــی بــرای تاييــد فعــاالن 
اقتصــادی خوشــنام بــرای اســتفاده از شــرايط خــاص 

ــرای تســهيل تجــاری ب
بايــد توجــه داشــت کــه مشــكالت ناشــی از تحريــم 
ــه  ــد کلي ــا نتوانن ــی ه ــی کمپان ــده برخ ــب ش موج

ــل دهنــد ــاز را تحوي مســتندات مــورد ني
راهکارهای پیشنهادی

کارخانه هــا(  و  )تجــار  گمــرک  مشــتريان 
طبقه بنــدی شــوند و شــرکت های خوشــنام بــه 
ــا  ــان ب ــه کااليش ــد ک ــرار گيرن ــتی ق ــی در ليس نوع

کمتريــن بررســی جــواز شــده و خــارج شــود.
انباشــت بيــش از حــد کاال در گمــرکات در شــرايط 
ــی نيســت و شايســته اســت گمــرک  ــی منطق کنون
ــه  ــه هرچ ــد ک ــرا کن ــی اج ــی ضربت ــور طرح کش
ــا ترخيــص  ــه شــوند و واقع ســريع تر گمــرکات تخلي

ــک روزه عمــل شــود. ي
وزارت راه، اداره اســتاندارد و... مراحلــی هســتند کــه 
کار ترخيــص را بــه تعويــق می اندازنــد، کافــی اســت 
مبلغــی کــه آنهــا بابــت خدماتشــان اخذ می کننــد در 
ــت  ــی و درياف ــی پيش بين ســتون جــواز ســبز گمرک

ــه وقــت جلوگيــری به عمــل آيــد. ــا از اطال شــود ت
ــص  ــرای ترخي ــادی ب ــل زي ــر مراح ــال حاض در ح
ــاه  ــا را کوت ــوان آنه ــه می ت ــود دارد ک ــک کاال وج ي
کــرد از قبيــل: احــراز هويــت، تطبيــق اســناد، کوتــاژ، 
ارزيابــی، آزمايشــگاه، وزارت بهداشــت، اســتاندارد 
اجبــاری، وزارت راه، کارشــناس و.... )حداکثــر تســريع 
در جهــت جلوگيــری از اتــالف وقــت در ســالن انجــام 

شــود(.
توجــه بيشــتردولت بــرای بهبــود ســطح معيشــتی 

کارمنــدان گمــرک

گمرک می توانست بهتر باشد
نگاهی به مشکالت و چالش های واردکنندگان در گمرک

علــی رغم تالش تحســین برانگیــز مدیــران گمرک، ولــی باید اذعــان کنیم که تجربه ســایر 
کشــور ها نشــان می دهد گمــرک راه طوالنــی برای رســیدن به نقطــه مطلــوب دارد .در این 
جــا به ســرفصل تعــدادی از مشــکالت و راهکارهــای آن بــه صــورت اجمالی مــی پردازیم.

ناهید مهمانچی
]واردکننده تجهیزات پزشکی[

 تخصصی
فصلنامه
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باید به حمایت از طرح تحول 
سالمت بپاخـیزد

نظام  بانـکی
؟  می خواهیم سراغ اصل مطلب برویم و از 

مطالبات شما از نظام بانکی کشور بپرسیم.
 اتفاقاً من هم موافق همين رويكرد شما هستم. 
به جای داستان پردازی بايد مستقيم سراغ مشكالت 
برای  کنيم،  بازشناسی  را  آن ها  برويم.  چالش ها  و 
رفع آن ها راه حل پيدا کنيم و راه حل ها را با بهر ه 
گيری مدبرانه از خرد جمعی و استفاده از تجربيات 
و  سازی  تصميم  فرايند  به  تشكل ها،  در  گردآمده 
سياست گذاری انتقال دهيم. همان طور که می دانيد 
در طرح سالمت که توسط دولت محترم در سال 
جاری در تمامی مراکز درمانی دانشگاهی و دولتی 
با اولويت و اهميت بسيار باال در دستور کار وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكی قرارگرفته، نقش 
پزشكی  تجهيزات  و  دارويی  اقالم  به موقع  تأمين 
در موفقيت اجرايی شدن آن بسيار حياتی است و 
در اين ميان با نگاهی اجمالی به دستورالعمل ها و 
بخشنامه های بانک مرکزی، متأسفانه به نظر می رسد 
نقش بانک مرکزی و بانک های عامل مورد غفلت 
واقع شده است و طبيعتاً اين امر واردات تجهيزات 
پزشكی و مواد اوليه آن را با دست اندازهايی مواجه 
می کند. در اين رابطه يكی از موارد ضروری برای 
رفع مشكالت پيش روی واردکنندگان، اضافه شدن 
اقالم تجهيزات پزشكی به فهرست اعالمی اولويت 
کاالهای اساسی و ضروری يعنی بخشنامه شماره 
سياست ها  اداره  مورخ 13۹1/12/2۴   ۹1/۴3۷۷1
که  است  اين  آن هم  دليل  است.  ارزی  مقررات  و 
همه فعاالن اقتصادی در اين عرصه مطلع هستند 
که به دليل شرايط کنونی امكان گشايش اعتبارات 
با  آمريكايی  و  اروپايی  ذينفع های  برای  اسنادی 
به صورت  واردات  بالطبع  و  است  مواجه  مشكالتی 
حواله ارزی انجام می پذيرد. متأسفانه بعضاً شاهد آن 
هستيم که در بانک ها، واردات تجهيزات پزشكی را 
جزء کاالهای اساسی و ضروری تلقی نمی کنند 
مبلغ  حمل،  اسناد  وجه   %100 بر  عالوه  و 
پروانه  ارائه  تعهد  بابت  بيشتر   %35 معادل 
سبز گمرکی از واردکنندگان مطالبه می شود 
که اين سرمايه گذاری بيشتر، عالوه بر کاهش 
در قيمت  بازرگانی شرکت ها، مستقيماً  توان 
بسزايی  تأثير  پزشكی  تجهيزات  تمام شده 
خواهد داشت. البته الزم به توضيح است که 
کاالهای  فهرست  در  آن  اوليه  مواد  و  دارو 

اساسی و ضروری قيد شده است.
؟  آیا به نظر شما ضروری بودن ارائه 
گواهی بازرسی کاال )در مبدأ و مقصد( 
برای  انداز  دست  یک  عامل،  بانک  به 

واردات قانونی نیست؟
 دقيقاً همين گونه است. ما بايد با تدبير و 
بررسی فرايندهای تجارت خارجی کشورهای 
ديگر، شرايط تسهيل واردات قانونی را برای تجار 
چندی  تا  کنيم.  فراهم  شناسنامه دار  بازرگانان  و 
پيش يكی از مشكالت واردکنندگان، همين مسئله 
مبدأ  )در  کاال  بازرسی  گواهی  ارائه  بودن  ضروری 
و مقصد( به بانک عامل بود که اقالم دارويی طی 
بخشنامه شماره ۹2/305028 مورخ 13۹2/10/1۷ 
دفتر سياست ها و مقررات ارزی، مشمول حذف ارائه 
گواهی بازرسی کاال )در مبدأ و مقصد( به بانک عامل، 
به درخواست واردکنندگان و تشخيص سازمان غذا 

مجتبی معظمی
]رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات 

پزشکی ایران[

و دارو شده اند و پيشنهاد ما اين است که اين موضوع 
در ارتباط با اقالم تجهيزات پزشكی نيز لحاظ شود.

پیش  میزان  کردید  اشاره  که  همان طور  ؟  
دریافت برای واردات کاالها و خدمات در روز 
مهم ترین  از  یکی  اسنادی  اعتبار  گشایش 
گلوگاه هایی است که نقدینگی شرکت ها را در 
خود می بلعد. در این خصوص چه نظری دارید؟

 ميزان پيش دريافت برای واردات کاالها و خدمات 
در روز گشايش اعتبار اسنادی حداکثر به ميزان %30 
معادل ريالی اعتبار برای کليه کاالها تعيين شده است 
که به دليل اهميت دارو و تجهيزات پزشكی با نگرش 
ريالی  منابع  از  عمده ای  بخش  که  موضوع  اين  به 
نزد  معوقات  دليل حجم  به  واردکننده  شرکت های 
مراکز درمانی کشور است پيشنهاد می شود پيش 
دريافت به ميزان 10% اصالح و باقيمانده مبلغ در 
تحويل  و  معامله  زمان  در   %۹0 ديداری  اعتبارات 
اسناد تسويه و در مورد اعتبارات مدت دار 20% در 
رسيد  سر  در  باقيمانده   %۷0 و  اسناد  واريز  زمان 

پرداخت تسويه شود.
؟  لطفاً در خصوص فشاری که از سوی بانک ها 
در ارتباط با پرداخت معادل ۱00% ریالی اسناد 
حمل به واردکنندگان تحمیل می شود، توضیح 

بدهید.
اعمال  دليل  به  کنونی  شرايط  در  ازآنجايی که   
و  دارو  واردات  از  به اجبار بخش عمده ای  تحريم ها، 
از طريق حواله  تجهيزات پزشكی به صورت واردات 
سيستم بانكی صورت می پذيرد و بخش قابل توجهی 
از اين واردات هم از محل اعتباراتی که شرکت های 
بعد  و  دارند  خارجی  فروشندگان  نزد  واردکننده 
اجرايی آن  راهكار  از حمل کاال صورت می گيرد و 
حواله  طريق  از  کاال  خريد  د-2  بند   ۴ تبصره  در 
 60/1038 شماره  بخشنامه  طی  بانكی  سيستم 
مورخ 13۹0/12/1۴ اداره سياست ها و مقررات ارزی 
پيش بينی شده " چنانچه مشتری جهت انجام حواله 
اسناد مثبت فوق و پروانه ترخيص قطعی صادره بعد 
از تاريخ اين بخشنامه را به آن بانک ارائه نمايد، فروش 
و انتقال ارز به نرخ رسمی بالمانع بوده و ضرورتی به 
اخذ وثيقه نيست"، در شرايط کنونی که پورتال ارزی 
بين بانک های عامل و گمرکات کشور و بانک مرکزی 
داير است و بايد اظهار حمل و اخذ شناسه توسط 
واردکنندگان وارد سيستم پرتال ارزی شود و در اين 
زمان اين موضوع در صورتی امكان پذير خواهد بود 
که نشر يک و نشر دو توسط بانک عامل وارد سيستم 
از  از طرفی  و  بوده  با بخشنامه مذکور  شود، مغاير 
نزد  واردکنندگان  اعتبار  آمده  وجود  به  تسهيالت 
کمپانی های خارجی که بازپرداخت ارزی اسناد حمل 
می توانند به صورت مدت دار صورت گيرد قابل استفاده 
نخواهد بود، در اين مرحله بانک ها واردکنندگان را 
ملزم به پرداخت معادل 100% ريالی اسناد حمل می 
کنند که فشار مضاعف به نقدينگی شرکت ها خواهد 

داشت.
؟  در مورد کارمزدی که بانک ها از واردکنندگان 

دریافت می کنند توضیح بفرمائید.
 به دليل وضعيت موجود در حواله های ارزی در 
شرايط تحريم سيستم بانكی جهت واردات تجهيزات 
پزشكی در حال حاضر بانک ها بين مبلغ ۷% تا %8 
مبلغ ارزی کل ثبت سفارش را بابت کارمزد حواله از 

واردکنندگان به صورت ارزی مطالبه می کنند که از 
اين مبلغ حداکثر تا ميزان ۴% با نرخ ارز مبادله ای را 
در صورت تنظيم ثبت سفارش خدمت توسط بانک 
 ۹2/8552۹ شماره  بخشنامه   13 بند  طبق  عامل 
مورخ 13۹3/03/2۷ اداره نظارت ارز، تأمين و مبلغ 
توسط  می بايست  آزاد  ارز  نرخ  با  باقيمانده  ارزی 
آزاد  ارز  نرخ  احتساب  با  که  شود  تأمين  متقاضی 
جهت باقيمانده مبلغ کارمزد حواله حداقل بين %10 
تا 15% در قيمت تمام شده کاال تأثير مستقيم خواهد 

داشت.
بانک ها  ؟  آیا تمامی تجهیزات پزشکی نزد 

حائز اولویت یکسانی هستند؟
واردات  جهت  گرفته شده  نظر  در  اولويت   
اولويت  داروئی  اقالم  همانند  پزشكی،  تجهيزات 
در  اولويت  اين  موارد  از  بعضی  در  ولی  است  دو 
رديف های 5 تا ۹ دسته بندی  شده اند که حساسيت 
تجهيزات پزشكی و ضروری بودن اين اقالم را برای 
بانک ها از درجه اهميت کمتری برخوردار خواهد 
کرد. به عنوان مثال اگر در پروفرمای حتی يک قلم 
از آن با تعرفه حقوق ورودی گمرکی باالتر از %۴ 
برای  گرفته شده  نظر  در  اولويت  اجبار  به  باشد 
موضوع  بود.  خواهد  باالتر  اولويت  سفارش  ثبت 
مورد درخواست بدين ترتيب بايد باشد که اولويت 
کليه اقالم تجهيزات پزشكی که توسط اداره کل 
تجهيزات پزشكی مجوز ورود صادر می شود اولويت 
کارمزد  کاهش  ضمناً  شود.  گرفته  نظر  در  دو 
دريافتی توسط اداره کل تجهيزات پزشكی که در 
حال حاضر معادل نيم درصد و با نرخ ارز مبادله ای 
اخذ می شود، همانند  واردکنندگان  از  و  محاسبه 
کارمزدی که جهت واردات دارو دريافت می گردد 

اين مبلغ هم کاهش يابد.
نقدینگی  مشکل  رفع  برای  آخر،  در  ؟  

شرکت ها چه پیشنهادی دارید؟
نشان  شمرديم،  بر  باال  در  که  مشكالتی  همه   
نقدينگی  تأمين  نظر  از  شرکت ها  که  می دهد 
تحت فشار هستند. برخی از ابعاد مشكل نقدينگی 
پزشكی  تجهيزات  و  دارو  واردکننده  شرکت های 
بازپرداخت  در  تأخير  بروز  از  با جلوگيری  می تواند 
مراکز درمانی کشور، اعطای تسهيالت بانكی با سود 
مشارکت کمتر و مهم تر از آن طول مدت واگذاری وام 
به شرکت های متقاضی در امر واردات دارو و تجهيزات 
پزشكی برطرف شود  و همچنين در بحث پرداخت 
هايی که پيش از اين طبق مواضع مكرر مسئوالن 
تجهيزات  خريد  بود،  شده  مقرر  بهداشت  وزارت 
پزشكی به صورت نقدی باشد، متاسفانه عماًل در حال 
حاضر پرداخت ها کمتر از ۴ ماه از طرف دانشگاه 
علوم پزشكی و خريداران دولتی انجام نمی شود و در 
بعضی مواقع که شامل خدمات مهندسی می شود، 

شايد زمان طوالنی تر از اين باشد.
  در بحث قاچاق )ورود غير قانونی( تجهيزات و اقالم 
پزشكی به کشور و همچنين ورود اقالم دست دوم 
و کارکرده  که به صورت قاچاق وارد کشور می شود 
نيز اين مسئله عمالً باعث عدم اطمينان به کيفيت 
خدمات و عدم نظارت به کارکرد اينگونه دستگاه ها 
طرف  از  سرويس  و  يدکی  قطعات  تأمين  عدم  و 
نماينده ذی صالح آن شرکت در ايران و نهايتاً عدم 
بهره برداری سرمايه هايی که هزينه شده می شود.

میـزان پیـش دریافـت بـرای واردات کاالهـا و خدمـات 
میـزان  بـه  حداکثـر  اسـنادی  اعتبـار  گشـایش  روز  در 
30درصـد معـادل ریالـی اعتبار بـرای کلیه کاالهـا تعیین 
گردیـده اسـت کـه بـه دلیـل اهمیـت دارو و تجهیـزات 
پزشـکی بـا نگـرش بـه ایـن موضوع کـه بخش عمـده ای 
دلیـل  بـه  واردکننـده  شـرکت های  ریالـی  منابـع  از 
حجـم معوقات نـزد مراکز درمانی کشـور اسـت پیشـنهاد 
می گـردد پیـش دریافـت بـه میـزان 10درصـد اصـالح 
90درصـد  دیـداری  اعتبـارات  در  مبلـغ  باقیمانـده  و 
مـورد  در  و  تسـویه  اسـناد  تحویـل  و  معاملـه  زمـان  در 
اعتبـارات مـدت دار 20درصـد در زمـان واریـز اسـناد و 
70درصد باقیمانده در سـر رسـید پرداخت تسـویه گردد.
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طرح فراخوان ها و تأمین کنندگان 

تجهیزات  پزشکی
ابوالفتح صانعی

]نایب رئیس اتحادیه بازرگانان 
تجهیزات پزشکی ایران[

؟  شـما در طول چند سـال اخیـر نگاه 
دولـت بـه تجـارت قانونـی تجهیـزات 
پزشـکی را چگونـه ارزیابـی می کنیـد؟ 

توقـع شـما از دولتمردان چیسـت؟
  بـرای ورود بـه ايـن بحـث، بهتـر اسـت 
ابتـدا ببينيـم کـه تأمين کننـدگان تجهيـزات 
پزشـكی در کجـای چرخه درمان ايسـتاده اند. 
اگـر نتيجـه درمـان را مـورد آناليز قـرار دهيم 
بايـد اذعـان کنيـم حضـور يكسـری فاکتورها 
موجـب تحقـق ايـن دسـتاورد مثبـت يعنـی 
ميـان  ايـن  در  و  می شـود  بيمـار  درمـان 
از  را  پزشـكی  تجهيـزات  و  دارو  نمی شـود 
درمانـی  مراکـز  کنيـم.  خـارج  چرخـه  ايـن 
چـه در مرحلـه تشـخيص و چـه در جراحـی، 
اگـر دسـتگاه های پزشـكی و آيتم هـای مـورد 
نيـاز اتـاق عمـل را در اختيار نداشـته باشـند 
چگونـه فرايند درمان را پيـش ببرند؟ بنابراين 
تأمين کننـدگان ايـن اقـالم بـه  نوعـی يكی از 
در  کـه  هسـتند  درمـان  ماشـين  چرخ هـای 
عيـن حال بـرای اهداف اقتصـادی خود تالش 
می کننـد و تالش آن هـا نتايـج عام المنفعه ای 

بـه دنبـال دارد. بـا ايـن زاويه ديد، مسـئولين 
و متصديـان محتـرم در دسـتگاه های مختلف 
اعـم از وزارت بهداشـت، وزارت صنعـت، بانک 
مرکزی، گمرک و سـاير مراجـع ذی ربط ديگر 
بايـد توجـه بـه اين واقعيت داشـته باشـند که 
بروکراسـی  کاهـش  اداری،  امـور  تسـريع  بـا 
دولتـی، بهبود فضای کاری و مسـاعدت با اين 
شـرکت ها، رفـع محدوديت های زائد، تسـريع 
و تسـهيل امـور، پرداخـت معوقات شـرکت ها 
و ... نبايـد تصـور کننـد کـه صرفـاً بـه رفـع 
می کننـد  کمـک  تجـارت  بخـش  مشـكالت 
بلكـه به هرحـال نتيجـه کار ايـن همـكاران با 
توجـه بـه دسـتاورد آن بـه دور از منافع بيمار 
و مـردم نيسـت و مشـخصاً می توانـد موجـب 
روان شـدن يكـی از چرخ های ماشـين درمان 

شود. کشـور 
تأمین کننـده  شـرکت های  وضعیـت  ؟ 

تجهیـزات پزشـکی چگونه اسـت؟
بسـياری  در  کـه  اسـت  ايـن  واقعيـت    
شـرکت های  احـوال  و  اوضـاع  مواقـع  از 
ارتبـاط  پزشـكی  تجهيـزات  تأمين کننـده 

مسـتقيمی بـا بودجـه مراکـز درمانـی و نـوع 
دارد.  آن هـا  بـر  حاکـم  مديريتـی  رويكـرد 
وضعيـت  بررسـی  بـرای  جهـت  هميـن  بـه 
شـرکت های تجهيـزات پزشـكی خواسـته يـا 
ناخواسـته بايـد گريـزی بـه بحـث مديريـت 
باشـيم  داشـته  درمـان  حـوزه  در  خدمـات 
مواجـه  وضعيتـی  چـه  بـا  آن هـا  ببينيـم  و 
هسـتند. بی ترديـد مديريـت بخـش خدمات 
يـا  و  ارباب رجـوع  کـه  درمـان  حـوزه  در 
مشـتری ناخواسـته آن،  يک انسـانی است که 
بـا بيمـاری دسـت  و پنجه نـرم می کنـد، کار 
سـاده ای نيسـت چراکـه هيچ کـس نمی تواند 
بـه ايـن مشـتری پاسـخ منفـی در خصـوص 
)بيمـار(  مشـتری  انتظـارات  يـا  و  خدمـات 
و  محـدود  اعتبـارات  اينكـه  به ويـژه  بدهـد، 
پوشـش بيمـه هم کفايت هزينـه اين خدمات 
را نكنـد. بنابرايـن مديريـت درمـان ناگزيـر 
اسـت عـالوه بـر اخـذ کمک هـای بيشـتر و 
تـالش بـرای افزايـش اعتبـارات، صرفه جويی 
را هـم در برنامـه داشـته باشـد. امـا مسـئله 
اينجـا اسـت کـه ايـن رويكـرد صرفـه جويانه 

یکـی از مـواردی کـه مسـئوالن محتـرم وزارت بهداشـت 
بایـد به آن توجه خاص داشـته باشـند هزینه هـای عملیاتی 
اطالع رسـانی  بـرای  پزشـکی  تجهیـزات  شـرکت های 
اسـت جدیـد  فـن آوری  یـک  ورود  خصـوص  در 

بايـد به گونـه ای باشـد کـه انگيزه هـای حداقلی 
را  درمـان  فاکتورهـای  تأمين کننـدگان  بـرای 
مـورد تأييـد قـرار دهـد. همان طـور کـه قبـاًل 
تأمين کننـده  شـرکت های  اگـر  کـردم  اشـاره 
تجهيـزات پزشـكی را يكی از چرخ های ماشـين 
معظـم درمـان بدانيم، مديريت خدمـات درمان 
ايـن  احـوال  و  اوضـاع  بـه  نسـبت  نمی توانـد 
شـرکت ها بی توجـه باشـد. بـه هـر حـال ايـن 
شـرکت ها ذاتاً يک بنـگاه اقتصادی هسـتند که 
بايـد هزينه هـای خـود را از طريـق درآمدهـای 
قانونـی خود جبـران کنند و بقای آن ها وابسـته 
بـه تأميـن هزينه هـای آن ها اسـت و در صورت 
ضـرر دهـی به مـرور از چرخـه حيـات حـذف 
می شـوند. بـا مـروری بـر وضعيت شـرکت های 
می بينيـم  پزشـكی،  تجهيـزات  تأمين کننـده 
بخـش  همـواره  اخيـر  دهـه  در  حداقـل  کـه 
قابل توجهـی از سـرمايه ايـن شـرکت ها تحـت 
نـزد  درمانـی  مراکـز  اعتبـارات  تأثيـر کسـری 
آن هـا بلوکـه  شـده و فاجعه بارتـر اينكـه همين 
سـرمايه هم از نيمه سـال ۹0 بـا توجه به تغيير 
نـرخ ارز بـه حـدود يک سـوم کاهش پيـدا کرده 
اسـت. پـس شـرکت ها هم بـا کمبـود نقدينگی 
مواجـه هسـتند و هم بـا کاهش سـرمايه اصلی. 
البتـه برخـی افـراد سـه يـا چهـار آيتـم قلبی و 
ارتوپـدی را مشـت نمونـه خـروار بر شـمرده اند 
و ايـن شـائبه را بـه وجـود آورده انـد کـه همـه 
سـود  مبنـای  هميـن  بـا  پزشـكی  ملزومـات 
از  بيـش  درحالی کـه  می شـده  ارائـه  تاکنـون 
۷0 درصـد اقـالم پزشـكی از ايـن قاعـده جـدا 
هسـتند و به هيـچ  عنـوان ايـن نمونـه کمتـر از 
30 درصـدی، مصداقـی بـرای ۷0 درصـد ديگر 
نيسـت. اتفاقـاً در سـايه ايـن رويكـرد ايـن ۷0 
درصـد در حـال آسـيب ديـدن و آن 30 درصد 
سـال های  در  مالـی  بنيـه  تقويـت  به واسـطه 

گذشـته در حاشـيه امن تـری قـرار دارنـد.
؟  بـه نظـر شـما مزایـای اجـرای طـرح 

چیسـت؟ فراخـوان  و  سـالمت 
  امـكان عرضه کاال به مراکـز درمانی در کانال 
روشـن و قابـل رصـد، چـه به صورت مسـتقيم از 
طريـق خـود شـرکت و چـه نماينـده رسـمی و 
شناخته شـده و زيـر نظـر وزارت بهداشـت و يـا 
از طريـق توزيع کننـده رسـمی و قانونـی و عـدم 

امـكان ورود کاالی قاچـاق بـه مراکـز درمانی
پاسـخگويی شـرکت ها نسبت به مسـئوليت های 
کيفـی و تعهـدات خدمـات پس از فـروش آن ها 
نسـبت بـه اقالمـی کـه از مبـادی قانونـی وارد 
کشـور کرده اند نـه اينكه شـرکت ها روی اقالمی 
کـه به صـورت قاچـاق اما بـه همان برنـد و بدون 
تضميـن روی سـالمت و اصالـت آن مسـئوليتی 

داشـته باشند.
جلوگيـری از ورود کاالی بی کيفيـت بـه مراکـز 
درمانـی برنامـه ای روشـن بـرای پرداخـت وجوه 
بيمارسـتان خريـداری می کنـد و  اقالمـی کـه 
روشـن شـدن تكليف واردکننـدگان ايـن حوزه، 
آسـيب کمتـر از تغييـرات احتمالـی نـرخ ارز از 
طريـق پرداخت بـا مدت روشـن و قطعی،تبديل 
شـرايط يک تجارت ناپايدار با سـود بـاال و همراه 

بـا ريسـک تـورم بـه بـازاری بـا سـود کمتـر اما 
و  واردکننـدگان  نيـاز  مهم تريـن  کـه  پايـدار 

توليدکننـدگان اسـت.
؟  دل نگرانی هـای شـما در مـورد اجرای 

طرح تحول سـالمت چیسـت؟
  همان طـور کـه اشـاره کـردم طرح سـالمت 
در بخـش تجهيـزات پزشـكی می توانـد تأميـن 
منافـع کيفـی بيمـار، صرفه جويـی در شـرايط 
محدوديـت اعتبـاری، پوشـش بيشـتر خدمـات 
بيمـه و ايجـاد بازاری سـاماندهی شـده و پايدار 
را بـه همـراه داشـته باشـد. اما هر طـرح خوبی، 
اگـر خـوب اجرا نشـود نمی تواند الگـو و يا مدل 
دراز مـدت را وعـده بدهـد. بـه عبارتـی ديگـر 
اسـت  مبـارک  همـه  بـرای  نـوزاد  ايـن  تولـد 
هماهنـگ  آن  رشـد  و  شـكل گيری  اگـر  امـا 
ايـن نـوزاد  انـدام  و همگـون نباشـد اعضـاء و 
به درسـتی و طبيعی شـكل نمی گيـرد. بنابراين 
اجرايـی  مسـئولين  سـالمت،  طـرح  تأييـد  بـا 
به گونـه ای ايـن طـرح خـوب را اجـرا بكنند که 
هـم منافع بيمار و بيمارسـتان را در پی داشـته 
باشـد و هـم فضـای کسـب وکار در ايـن حـوزه 

دچـار خدشـه و اشـكال اساسـی نشـود.
يكـی از مـواردی کـه مسـئوالن محتـرم وزارت 
بهداشـت بايد به آن توجه خاص داشـته باشـند 
تجهيـزات  شـرکت های  عملياتـی  هزينه هـای 
پزشـكی بـرای اطالع رسـانی در خصـوص ورود 
يـک فن آوری جديد اسـت. دسـتاوردهای نوين 
در حـوزه دارو و تجهيزات پزشـكی که می تواند 
موجـب کاهش دوره درمان، کاهـش درد و رنج 
بيمـار و همچنيـن صرفه جويـی در هزينه هـای 
و  متخصـص  تيـم  طريـق  از  شـود  درمانـی 
علمـی بـه پزشـكان اطالع رسـانی می شـود کـه 
هزينه بـر  تيـم  ايـن  عمليـات  و  سـازمان دهی 
اسـت. در نتيجه بيـش از 60 درصد از نيروهای 
و  تحصيل کـرده  نيروهـای  جـزء  حـوزه  ايـن 

گران قيمـت بـازار کار هسـتند.
يكــی از نگرانی هــای ديگــر در ايــن طــرح ايــن 
ــرای  ــد مناســب تر ب ــه خري ــه بهان اســت کــه ب
دانشــگاه ها، واردات ايــن اقــالم بــا طــرح خريــد 
دانشــگاه ها از طريــق فراخــوان گــره بخــورد و 
واردات و خريــد کــه دو موضــوع جــدا هســتند 
ــن جــاری  ــق قواني دچــار تداخــل بشــوند. طب
چــه از سيســتم بانكــی کــه شــامل هيــچ نــوع 
ــال ارز، ورود  ــدون انتق ــه ب ــه نيســت و چ ياران
اقــالم پزشــكی صرفــاً بــر اســاس نظــارت 
ــی  ــه محدوديت ــوده و هيچ گون ــاز ب ــی مج کيف
در  واردکننــده  بــرای  چارچــوب  ايــن  در 
ــار  ــه در کن ــدارد. البت ــون تجــارت وجــود ن قان
نظــارت کيفــی بديهــی اســت سياســت گذاری 
ــلم وزارت  ــق مس ــگاه ها ح ــرای دانش ــد ب خري
ــت  ــا اس ــه آن ه ــگاه های تابع ــت و دانش بهداش
دو  ايــن  می کنــم  تأکيــد  مجــدداً  ليكــن 
موضــوع يعنــی واردات بــا رعايــت اســتانداردها 
و امــور کيفــی موردنظــر وزارت بهداشــت جــدا 
بــوده و خريــد جــدا؛ لــذا بايســتی مراقــب بــود 
ايــن دو موضــوع در اجــرای ايــن طــرح بــه هــم 

گــره زده شــود.

می توانـد  پزشـکی  تجهیـزات  بخـش  در  سـالمت  طـرح 
شـرایط  در  صرفه جویـی  بیمـار،  کیفـی  منافـع  تأمیـن 
و  بیمـه  خدمـات  بیشـتر  پوشـش  اعتبـاری،  محدودیـت 
ایجـاد بـازاری سـاماندهی شـده و پایـدار را بـه همـراه 
داشـته باشـد. امـا هـر طرح خوبـی، اگر خـوب اجرا نشـود 
نمی توانـد الگـو و یـا مـدل دراز مـدت را وعـده بدهـد
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مهم تریـن مشـکالت و چالش هـای واردکننـدگان 
تجهیـزات پزشـکی را در ایـن چند سـال اخیر چه 

می دانیـد؟
در چنـد سـال گذشـته خصوصـاً با شـدت گرفتن 
واردکننـدگان  دغدغـه  مهم تریـن  تحریم هـا، 
تجهیـزات پزشـکی پیدا کـردن مسـیرهای جدید 
برای تبـادالت مالـی بود. این مسـئله خصوصـاً در 
ارتبـاط بـا کمپانی هـای بزرگ کـه از پذیـرش پول 
از طریـق مجاری رسـمی نظیر صرافـی ... خودداری 
می کردنـد، بیشـتر صـادق بـوده اسـت. طبیعتـًا 
به تنـاوب  ایـن مسـیرها  در سـه سـال گذشـته 
یـک  از  اسـتفاده  اسـت  بدیهـی  عوض شـده اند. 
مسـیر جدیـد نیازمند ایجاد بسـتر مناسـب مانند 
ثبـت شـرکت جدیـد در کشـور واسـط اسـت که 
هزینـه و زمان خـود را می طلبید؛ بنابرایـن آنچه در 
ایـن صنعت اتفاق افتاده اسـت آن اسـت کـه انرژی 
واردکننـدگان بجای آنکه بـر انجام فراینـد واردات 
متمرکـز شـود، بـر ابتدایی تریـن موضـوع تجارت 
یعنـی نقـل و انتقال پـول تعلـق گرفته اسـت. این 
یعنـی فرسـایش تدریجـی بنگاه هـای اقتصـادی 
شناسـنامه دار کشـور کـه در واقـع سـرمایه های 

کشـور در عرصـه تجـارت خارجی هسـتند.
متأسـفانه در چنین بسـتری برخی از مراکز درمانی 
فرامـوش می کننـد کـه کشـور در چه شـرایطی به 
سـر می بـرد و درحالی کـه واردکننـدگان در حـال 
تـالش شـبانه روزی جهت حل مشـکالت هسـتند، 
صرفاً با تحت فشـار گذاشـتن واردکننده، شـرایط را 

مشـکل تر می سـازند.

برخـی  تحریم هـا،  فشـار  تشـدید  دوره  در   
کارشناسـان به موضـوع تحریم های داخلی اشـاره 
تحریم هـای  هـم وزن  را  آن  تبعـات  و  می کردنـد 
بین المللـی، ارزیابـی می کردنـد. در ایـن خصـوص 

دارید؟ نظـری  چـه 
دقیقاً همین طور اسـت. شـما تغییر متناوب مقررات 
داخلـی را در ایـن مدت رصـد بفرماییـد. در کجای 
دنیا تجـارت خارجـی را می توان با بخشـنامه هایی 
کـه ممکـن اسـت ماهانـه تغییر پیـدا کنـد، پیش 
برد؟ تغییر دسـتورالعمل ها و بخشـنامه ها از سـوی 
سـازمان های مختلف که مسـتقیم یا غیرمسـتقیم 
نقشـی در فرآیند واردات دارند، موضوعی اسـت که 
هـم وزن شـرایط بین المللـی، امـکان برنامه ریزی را 
برای فعـاالن اقتصـادی دشـوارتر می کند. آسـیب 
ایـن موضوع نه تنهـا متوجه فعاالن اقتصادی اسـت 
بلکه متأسـفانه باید بگوییم که این مسـئله موجب 
گردیـده تـا امکان پیش بینـی زمان تحویـل کاال به 

مشـتری به سادگی میسـر نباشد.
حرکـت مـوازی سـازمان ها مشـکل دیگری اسـت 
کـه بایـد بـه آن اشـاره کنیـم، به عنـوان نمونه در 
سـال گذشـته حرکـت مـوازی سـازمان تعزیـرات 
قیمت گـذاری  بهداشـت جهـت مسـئله  وزارت  و 

مشـکالت عدیـده ای ایجـاد نمود.
 معمـوالً پیـکان انتقـادات واردکنندگان به سـمت 
نظـام بانکـی هدف گیـری شـده اسـت، جنابعالـی 
به عنـوان واردکننده تجهیزات پزشـکی چه توقعی 

از سیسـتم بانکی کشـور دارید؟
حلقـه آخر مصائـب واردکنندگانی کـه با وجود عدم 

مهندس بابک بهروش
]  فوق لیسانس فیزیک- وارد 

کننده تجهیزات پزشکی[

در کجــای دنیــا تجارت 
خارجــی را می تــوان با 
بخشــنامه هایی که ممکن 
اســت ماهانه تغییــر پیدا 
تغییر  بــرد؟  پیــش  کند، 
دستورالعمل ها و بخشنامه ها 
ســازمان های  ســوی  از 
یا  مســتقیم  کــه  مختلف 
غیرمستقیم نقشی در فرآیند 

واردات دارند

فرسایش تدریجی 
واردکنندگان تجهیزات پزشکی

تفاوت بسـیار جـدی ارز آزاد و مبادالتـی کماکان در 
تالش بـرای جـذب ارز مبادالتی جهـت کاهش چند 
درصدی قیمت تمام شـده هسـتند، بحث 35 درصد 
مـازادی اسـت که سیسـتم بانکی تـا زمـان واردات 
درگذشـته  اینکـه  جالـب  می کنـد.  مسـدود  کاال 
بانک هـای عامـل کل ایـن مبلغ یـا درصـدی از آن 
را به صـورت وثیقـه می پذیرفتنـد که اخیـراً به طور 
کامـل از انجـام این کار سـرباز می زننـد. به صراحت 
می تـوان گفـت ایـن موضـوع، بالغ بـر 30 درصد کل 
نقدینگی یک شـرکت را تحت شـعاع قـرار می دهد.
 برآینـد شـرایط حاکـم بـر نظـام ارزی و سیسـتم 
بدیـن سـمت  را  واردکننـده  بانکـی، شـرکت های 
سـوق می دهـد تـا پیـش از عقـد قـرارداد، کاال را با 
ارز آزاد وارد نمـوده و سـپس اقدام به فـروش نماید. 
ایـن مسـئله ممکن اسـت جهت برخـی محصوالت 
از جملـه کاالهـای مصرفـی مزیت محسـوب گردد 
ولـی در بـاب تجهیـزات پزشـکی امـکان تطبیـق 
درخواسـت های مشـتری با پیکره بندی دسـتگاه از 
بیـن رفتـه و در باب قطعـات یدکی امکان اسـتفاده 
از گزینه بسـیار مناسـب تعویض کـه موجب کاهش 
60 تـا ۴0 درصـدی می گردد، نیـز از بین مـی رود. در 
همـه جای دنیـا نظام بانکی پشـتیبان نظـام تجاری 
کشـورها اسـت. توقع آن اسـت که وضعیـت فعاالن 
اقتصـادی ای کـه در عرصـه تجارت خارجی کشـور 
سـال ها اسـت در حـال فعالیت هسـتند، از سـوی 
نظام بانکی به رسـمیت شـناخته شـود. نظام بانکی 
بایـد برای حل مشـکالت نوین ابزارهـای جدید ارائه 
کنـد، نـه اینکـه بـا اتخـاذ سیاسـت های انقباضی 

شـرایط را بـر بازرگانـان محدودتر کند.
آیا در قیمت گـذاری تجهیزات پزشـکی، هزینه های 

مالی ناشـی از تحریم ها لحاظ شـده اسـت؟
واقعیـت ایـن اسـت کـه یکـی دیگـر از چالش های 
اصلـی در دو سـال اخیر بحـث قیمت گذاری اسـت 
کـه مشـکالت عدیـده ای را ایجـاد کرده اسـت. در 
در  نمـودن سـود ۱۸ درصـدی  لحـاظ  اول  درجـه 
زمانـی کـه هزینـه سـربار اکثـر واردکننـدگان این 
حیطـه حداقـل 20 درصـد اسـت، موضوعی اسـت 
کـه واقعـاً از لحـاظ منطـق تجـارت بایـد نسـبت 

بـه آن تأمـل کـرد. تعـدد کنگره هـای مختلـف که 
هزینـه آن هـرروز افزایش یافتـه و می توانـد یکـی 
از مهم تریـن مباحـث جهـت ورود وزارت بهداشـت 
باشـد، کارگاه های مختلف آموزشـی در داخل کشور 
بـا کمـک کارشناسـان خارجـی، اعـزام پزشـکان 
جهـت دوره هـای خـارج از کشـور و ... کـه جزئـی 
تفکیک نشـدنی از این کار اسـت، هزینه سـربار را با 
سـایر تجارت هـای رایج متفـاوت نمـوده. تجهیزات 
پزشـکی در همه جـای دنیای به عنـوان یک تجارت 
لوکـس با هزینـه باال تلقـی می گـردد. مبحث بعدی 
مبنـای محاسـبه هزینـه مالی اسـت که نرخ سـود 
ماهیانـه یک و نیـم درصد و اخیـراً دو درصد را لحاظ 
کرده اسـت کـه به هیچ وجـه از سیسـتم بانکی قابل 
حصـول نیسـت و نکته اصلی تـر اینکه زمـان واقعی 
وصـول مبلـغ نهایی کـه بـا توافـق اولیـه می تواند 
تفاوت زمانی بسـیاری داشـته باشـد، در نظر گرفته 

نمی شـود.
بهداشـت  وزارت  اخیـر  رویکـرد  بـا  ارتبـاط  در 
در خصـوص اجـرای طـرح تحـول سـالمت، چـه 
پیشـنهاد هایی برای بهبـود اثرگـذاری آن بر هزینه 

داریـد؟ واردات  تمام شـده 
دراین ارتبـاط بایـد بگویم کـه موارد مثبـت و منفی 
فراوانـی وجـود دارد که در صـورت تصحیح می تواند 
بسـیار مؤثـر واقـع گـردد. در درجـه اول بـه نظـر 
می رسـد مبنای اصلـی این طـرح تزریـق بودجه به 
مراکـز درمانـی جهت پرداخـت نقدی به شـرکت ها 
به منظـور کاهـش قیمـت بـوده اسـت کـه در عمل 
ایـن اتفـاق نیفتـاد و مراکـز درمانـی بـرای دریافت 
کاالهـای تأییـد شـده باقیمـت مصـوب کـه تفاوت 
بسـیار فاحشـی باقیمت فـروش معمول شـرکت ها 
دارد، درخواسـت پرداخت اقسـاطی می نمایند. نکته 
بعـدی اینکـه به منظـور کاهـش قیمت تمام شـده، 
حـذف هزینه هـای بازاریابـی و واسـطه ها موردنظـر 
بـوده اسـت کـه در عمـل هیـچ تغییری احسـاس 
نمی شـود. نکتـه سـوم اینکه جایـگاه نظـام بانکی 
در طـرح تحـول سـالمت تعریف نشـده اسـت. بهر 
حـال یـک پـای ثابـت کاهـش هزینـه تمام شـده 
تأمین وسـایل پزشـکی وارداتی، نظام بانکی اسـت.



؟ بیـش از یک سـال از عمـر دولـت یازدهم 
گذشـته اسـت و در ایـن مـدت شـاهد رویـه 
پزشـکی  تجهیـزات  واردات  بـرای  جدیـدی 
از  یکـی  به عنـوان  جنابعالـی  بوده ایـم. 
واردکننـدگان تجهیزات پزشـکی و تجهیزات 
آزمایشـگاهی، این تغییـرات را چگونه ارزیابی 

می فرماییـد؟
  در دولـت قبـل و بـه دنبـال تشـديد تحريم های 
گيـر  گريبـان  مختلفـی  موضوعـات  بين المللـی 
واردکنندگان شـد که شـايد به جرئـت بتوانيم بگوييم 
کـه در تاريـخ تجـارت خارجـی مـا بی سـابقه بـود. 
محدوديت هايـی کـه در مسـير نقل و انتقـال پول در 
عرصـه بين المللـی به وجـود آمد، نوسـانات نـرخ ارز، 
تغييـرات پی درپـی قوانيـن و مقـررات همـه و همـه 
دسـت به دسـت همديگـر داده بـود و روزهای خيلی 
دشـواری را پيـش روی واردکننـدگان قـرار داد. يكی 
از مهم تريـن دغدغه هـای واردکننـدگان تجهيـزات 
پزشـكی در آن دوره موضـوع نوسـانات متوالـی نـرخ 
ارز بـود. بهـر حـال دارايـی همه کسـانی کـه به نوعـی 
بـا خريـد خارجـی مواجهه دارند، وابسـتگی شـانه به 
شـانه بـه نـرخ ارز دارد. تغييـر نـرخ ارز می توانـد يک 
بنـگاه اقتصـادی را بـه مـرز ورشكسـتگی بكشـند. از 
سـوی ديگـر نوسـانات نـرخ ارز قـدرت تصميم گيری 
و برنامه ريـزی را از فعـاالن اقتصادی می گيـرد. زمانی 
کـه يـک واردکننـده کاال نمی توانـد آينـده روشـنی 
را بـرای نـرخ ارز پيش بينـی کنـد چطـور می توانـد 
بـرای تجـارت خود برنامه ريـزی کند؟ متأسـفانه بايد 
اذعـان کنيـم در آن دوره نوسـانات ارز نه تنهـا دامـن 
واردکننـدگان را گرفتـه بـود، بلكـه بيمـاران را نيـز با 
مشـكالت عديـده ای مواجه کرد. خوشـبختانه مردان 
دولـت يازدهـم تصويـر درسـتی از ايـن مشـكالت در 
نظـر داشـتند و توانسـتند با ثبت بخشـيدن بـه بازار 
ارز بخـش قابل توجهـی از چالش هـا را برطـرف کنند. 
هرچنـد نرخ ارز نسـبت به روزهای پايانـی دولت دهم 
چنـدان تغييـر نكرده اسـت و يـا اينكه اگـر بخواهيم 
دقيق تـر بگوييـم تغييراتش چنـدان زياد نيسـت، اما 
بهـر حـال دولـت بـر نوسـانات نرخ ارز مسـلط شـده 
اسـت و توانسـته اسـت آن را مهـار کنـد. طبيعتـاً از 

دکتر محمد حاج مقانی
] وارد کننده تجهیزات پزشکی[

وابستگی تجارت خارجی
 به ثـبات نـرخ ارز

تجارت خارجــی و ارتباط آن با توســعه خدمات 
بهداشت و درمان، یکی از موضوعات بسیار جدی 
و قابل تامــل به ویژه در انتخاب اســتراتژی های 
توسعه در کشــورهای در حال توسعه است و اکثر 
سیاستگذاران این حوزه تسهیل تجارت خارجی در 
چهارچوب قوانین و مقررات و اســناد باالدستی را 
شــرط ضروری برای ارتقاء خدمات حوزه سالمت 
می دانند. در این میان ماموریت واردکنندگان دارای 
شناسنامه که بر اساس ضوابط فنی و استانداردهای 
رســمی اقــدام بــه واردات اقالم ضــروری می 
کنند، در نظام بــازار تکمیل زنجیــره تامین کاال 
و زمینه ســازی بــرای انتقال تکنولوژی اســت.

زمانـی کـه تغييـرات نـرخ ارز قابـل پيش بينی شـده، 
برنامه ريـزی در حـوزه خريد خارجی سـهل الوصول تر 

و مؤثرتر شـده اسـت.
؟ بنابرایـن وضعیـت فعلـی را رو بـه بهبـود 

می دهیـد؟ تشـخیص 
  ببينيـد؛ قسـمت عمـده ای از واردات تجهيـزات 
آزمايشـگاهی بـا ارز آزاد انجام می شـود. فاصله زمانی 
را کـه يـک تأمين کننـده کاال، ريـال خـود را هزينـه 
می کنـد تـا زمانـی کـه آن کاال به فـروش مـی رود و 
مجـدداً تبديـل بـه ريـال بـاز می شـود، زمانی اسـت 
کـه واردکننـده ممكـن اسـت در معـرض هرگونـه 
چالشـی قـرار بگيـرد. اگر ايـن فاصله زمانـی طوالنی 
شـود ماننـد زمانی که فشـار تحريم ها تشـديد شـده 
بـود، کـه واقعـاً فاجعـه در يک قدمـی بنگاه هـا قـرار 
داشـت. هرگونـه نوسـان نـرخ ارز، تغييـر بخشـنامه 
بنگاه هـای  می توانسـت  قوانيـن  و  دسـتورالعمل  و 
اقتصـادی ای کـه مبادلـه تجـاری خـود را بـا ارز آزاد 
انجـام داده انـد، دسـت خوش بحـران کنـد. هميـن 
بحـران طبيعتـاً در بازار کاالی عرضه شـده نيز اخالل 
وارد می کنـد. رفع اين مشـكالت طبيعتاً يک عالمت 
مثبـت بـرای تأمين کنندگان کاال اسـت. البته به نظر 
اين جانـب اگـر دولـت بـه دنبـال کاهش تورم اسـت، 
بايـد ضمـن اينكه ثبـات و آرامـش بـازار ارز را حفظ 
کنـد، دسترسـی واردکنندگان بـه ارز مبادالتی را نيز 

فراهـم کند.
؟ کـدام بخـش از واردات تجهیزات پزشـکی 
بـا ارز آزاد انجام می شـود و کدام بخـش با ارز 
مبادالتـی؟ آیـا در ایـن خصـوص نظارتی هم 

می گیرد؟ صـورت 
  بانـک مرکـزی بارهـا اعـالم کـرده اسـت کـه 
اختيـار دارد کـه  ارز مبادالتـی در  به انـدازه کافـی 
بتوانـد واردات تجهيـزات پزشـكی را پوشـش دهـد، 
ولـی واقعيـت آن اسـت کـه مـا در حـوزه تجهيـزات 
آزمايشـگاهی واردکننـده ای را سـراغ نداريـم کـه ارز 
مبادالتـی دريافـت کـرده باشـد. اين موضـوع داليل 
مختلفـی می تواند داشـته باشـد. همان طـور که قباًل 
اشـاره کـردم دولـت يازدهـم اگـر اراده کـرده اسـت 
کـه هزينه هـای درمانـی مـردم را کاهش دهـد، واقعاً 
بايـد فراينـدی را در نظـر بگيرد که هزينه تمام شـده 
تجهيزات پزشـكی و آزمايشگاهی کاهش پيدا کند و 
يكی از بهترين راه ها آن اسـت که مسـير دسترسـی 
واردکننـدگان قانونـی بـه ارز مبادالتـی هموار شـود. 
البتـه الزم اسـت کـه ابزارهـای نظارتـی نيـز در ايـن 
خصوص فعال باشـند که جلوی هرگونه سوءاستفاده 
مسـدود شـود. در حـال حاضـر بـه همـت اداره کل 
آزمايشـگاه های مرجـع، شـرکت های واردکننده بايد 
اطالعـات خـود را در سيسـتم اداره ثبت کنند، خوب 
هميـن اطالعـات می توانـد کمک شـايانی بـه انجام 
نظـارت دقيق بر دريافت کننـدگان ارز مبادالتی کند.
واردکننـدگان  دسترسـی  عـدم  آیـا  ؟ 
مبادالتـی  ارز  بـه  آزمایشـگاهی  تجهیـزات 
می توانـد در کیفیـت عرضه خدمات سـالمت 

بـه مـردم اثرگـذار باشـد؟
  در خصـوص دريافـت خدمـات آزمايشـگاهی، 
جامعـه بـا يـک موضـوع اصلـی مواجـه اسـت و آن 
نـرخ تعرفـه اسـت. يـک آزمايشـگاه بهـر حـال يـک 
بنـگاه اقتصـادی اسـت کـه بايـد هزينه های خـود را 
تأميـن کنـد. طبيعتـاً هزينه هـای يـک آزمايشـگاه 
بـرای تأميـن کيت هـای آزمايشـگاهی محـدود بـه 
بـازه تعرفه هـا اسـت. چطـور می تـوان انتظار داشـت 
کـه يک آزمايشـگاه از کيتی اسـتفاده کند که هزينه 
تأميـن آن بيـش از مبلغـی باشـد کـه از متقاضـی 

آزمايـش دريافـت می کند؟ بايد اعتـراف کنيم زمانی 
که درامدهای يک آزمايشـگاه محدود اسـت، طبيعتاً 
تنهـا راه حلی کـه می توانـد هزينه های آزمايشـگاه را 
کنترل کند، اسـتفاده از تجهيزات ارزان قيمت اسـت. 
بی شـک تجهيـزات ارزن قيمـت، نمی توانـد حائـز 
کيفيت عالی باشـد. بنابرايـن دولت به منظور حمايت 
از درخواسـت کنندگان خدمـات سـالمت، بايـد بـه 
سـمت کاهـش هزينه تمام شـده واردات قدم بـردارد.
از  بسـیاری  کـه  مـدت  ایـن  در  آیـا  ؟ 
بنگاه هـای اقتصـادی بـا مشـکالت ناشـی از 
کمبود نقدینگـی مواجه بودنـد، واردکنندگان 
بـرای تأمیـن مالی خریدهـای خارجـی خود، 
کننـد؟  پیـدا  مناسـبی  راهـکار  توانسـتند 
شـنیده ایم که برخی هـا به سـمت »بانکداری 
شـرکتی« رفته انـد. لطفـاً در ایـن خصـوص 

بفرمایید توضیـح 
  متأسـفانه بانک هـا در کشـور مـا صرفـاً از طريق 
ارائـه تسـهيالت ايفـای نقـش می کننـد. ايـن رويـه 
کافـی نيسـت و بايـد کامـل شـود. يعنـی در حـال 
حاضـر شـرکت ها بـه دليـل مشـكل نقدينگـی خود 
به نظـام بانكی کشـور مراجعه می کنند و درخواسـت 
دريافـت تسـهيالت می کننـد و منتظـر می ماننـد تا 
تسـهيالت دريافت کنند و بعـد از مدتی هم پرداخت 
ديـون مهم تريـن دغدغه آن هـا می شـود و اينک هم 
برنامـه عملياتـی اش  دريافـت معوقه هـا مهم تريـن 
می شـود. تجربـه ای که مـا در کشـورهای خارجی در 
رابطـه بـا تأميـن مالـی شـاهد آن بوديم، وجـود يک 
تأمين کننـده مالی در کنار شـرکت ها اسـت. بنگاه ها 
بـه يک فايننسـر تكيه می کننـد. در واقـع بنگاه های 
اقتصـادی کـه در خـارج کشـور کار می کننـد در 
کنـار خـود از خدمـات يـک تأمين کننده مالـی بهره 
می برنـد که بـه آن »بانكـداری شـرکتی« می گويند. 
نقـش صحيح نظـام بانكـی در حمايـت از بنگاه های 
»بانكـداری  هميـن  طريـق  از  می توانـد  اقتصـادی 

شـرکتی« تعريف شـود.
صنعـت،  ایـن  مشـکالت  رفـع  بـرای  ؟ 

اینکـه  جهـت  بـه  واردکننـدگان  طبیعتـاً 
سال هاسـت کـه بـا مشـکالت و چالش هـای 
دارنـد،  مسـتقیم  مواجهـه  حـوزه  ایـن 
ارائـه  مناسـبی  پیشـنهادهای  می تواننـد 
مطالبـه  مهم تریـن  بخواهیـم  اگـر  کننـد. 
واردکننـدگان از دولـت را بدانیم شـما اولویت 
را بـه کـدام موضوع هـا اختصـاص می دهید؟
ارز مبادالتـی، حفـظ  در اختيـار قـرار دادن    
و اسـتمرار ثبـات نـرخ ارز، اصـالح نظـام بانكـی 
کاالی  ورود  بـا  مقابلـه  بـرای  برنامه ريـزی  و 
بی کيفيـت و قاچـاق می توانـد مهم تريـن خواسـته 
واردکننـدگان از دولـت باشـد. ببينيـد قاچـاق يک 
زخـم جانـكاه بـر پيكـره جامعـه اسـت. هـم از اين 
دريافـت  از  را  نهايـی  مصرف کننـده  کـه  لحـاظ 
از  هـم  و  می کنـد  محـروم  اسـتاندارد  خدمـات 
لحـاظ اينكـه بنگاه هـای اقتصـادی را در معـرض 
يـک رقابـت غير شـفاف قـرار می دهـد. واردکننده 
خارجـی  برنـد  يـک  نماينـده  به عنـوان  قانونـی 
همـواره نگـران ايـن اسـت کـه يـک نفـر بـه اسـم 
وارد  را  بی کيفيـت  کاالی  يـک  اصلـی،  محصـول 
کشـور کنـد و آن را بـا تقلـب به مـردم عرضه کند. 
واقعـاً توقـع از دولـت يازدهـم اين اسـت کـه برای 
مقابلـه بـا اين پديده شـوم بيـش از اين وارد شـود.
؟ هرچنـد مقابله بـا قاچاق یـک راه حل کلی 
و جامـع نیـاز دارد، اما اگر بخواهیـم به صورت 
پیشـنهاد  کنیـم،  برخـورد  آن  بـا  مـوردی 

عملیاتی شـما چیسـت؟
  برخی شرکت های واردکننده تجهيزات پزشكی 
توانسته اند برای مقابله با کاالی قاچاق، يک سيستم 
از  نگرانی  به دليل  ايجاد کنند.  قابل کنترل  و  بسته 
قاچاق، ما مواد مصرفی کاالهای وارداتی خودمان را 
فقط و فقط در اختيار مراکزی قرار می دهيم که کاالی 
اصلی را از خود ما تهيه کرده اند. به اين صورت فقط 
کاالی شناسنامه دار را پوشش می دهيم و کاالهايی 
که از مجاری غيررسمی وارد کشور شده اند، به جهت 
می شوند. محدود  مصرفی  مواد  به  دسترسی  عدم 
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باید به تکنولوژی 
روز دنیا نزدیک شویم

درمــان و مراحل آن دغدغه ای اســت که ســراغ همه ما می آید. بــرای اینکه از 
بهترین درمان برخوردار شــویم، به پزشــکان حاذق و توانمند و بیمارستان های 
معتبــر مراجعه می کنیم. بیمارســتان هایی کــه به لحاظ کیفیــت درمان و تعبیه 
دســتگاه ها و تجهیزات پزشکی از کیفیت باالیی برخوردار باشند. تا به امروز شاید 
از کنار این دســتگاه ها و تجهیزات به ســادگی عبور کرده ایم و هیچ نیاندیشــیده 
ایم که تجهیزات پزشــکی چطور تهیه می شــوند و در اختیار بیمارســتان ها قرار 
می گیرند. دکتر بهرام مفید، متخصص رادیوتراپی، دانشــیار دانشــگاه و همچنین 
رییس بیمارســتان شــهدای تجریش در این زمینه توضیحاتی را به ما می دهند:

رابطه نزدیک پزشکی و تجهیزات پزشکی
پزشكی و تجهيزات پزشكی رابطه بسيار نزديكی به هم دارند. تجهيزات پزشكی 
عامل بسيار مهمی در پيشرفت علم پزشكی محسوب می شود. به عنوان مثال با ورود 
دستگاه های شتاب دهنده جديد، کاهش عوارض ناشی از اشعه  درمانی و همچنين 
تحريک تومورها توسط اشعه ی درمانی می توان در درمان انواع سرطان ها بهره جست. 
همين امر، تحول بسيار بزرگی را برای انسان و علم پزشكی رقم زد. وسايل دياليزی، 

انقالب بزرگ ديگری در امر درمانی به حساب می آيد. 

از بودجه خیرین استفاده می کنیم
در حال حاضر فرآيند خريد تجهيزات پزشكی به اين صورت است که بايد درخواست 
خود را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی ارائه دهيم. وسايل از طرف اين 
وزارتخانه تهيه می شود. چون اين سازمان می تواند وسايل را به صورت عمده خريداری 
کند، از نظر قيمت بسيار به صرفه تر از زمانی می شود که هر بيمارستان خود وسايل را 
بخرد. البته اين استثناء هم وجود دارد که به صورت جداگانه برخی از وسايل را خود 
بيمارستان تهيه کند. اين توضيح را الزم است ارائه دهم که در بيمارستان شهدای 
تجريش از بودجه دولت استفاده نمی شود بلكه از بودجه خيرين اقدام به تهيه اين 

تجهيزات می کنيم. با کمک همين خيرين توانستيم بخش راديولوژی بيمارستان خود 
را به کيفيت بااليی برسانيم. مثالً دستگاه شتاب دهنده گران و پيشرفته، دستگاه های 
مدرن راديولوژی و آندوسكوپی ازجمله دستگاه هايی است که از اين طريق تهيه شده 

است. در حال حاضر ۴ دستگاه دياليز را خود بيمارستان تهيه کرده است.

مشکالتی که گریبان خرید تجهیزات پزشکی را می گیرد
يكی از مشكالت بزرگی که بر سر راه خريد تجهيزات پزشكی وجود دارد، کاغذبازی 
است. شايد به جرات بتوان گفت رابطه مستقيمی بين زمان و فاصله بين مصرف کننده 
و تهيه کننده اين وسايل وجود دارد؛ يعنی هر چه فاصله بيشتر شود، زمان بيشتری 
هم صرف تهيه و خريد اين وسايل خواهد شد. اگر من به عنوان رييس بيمارستان، 
بودجه ای را در اختيار داشته باشم، به سرعت می توانم، تجهيزات را تهيه کنم. مثالی را 
برای شما می آورم؛ فرض کنيد می خواهيد دستگاه شتاب دهنده ای را تهيه کنيد. در 
ابتدا اين دستگاه بايد به گمرک بيايد. بعد هيئت امناء آن را تأييد کند. اين ها زمان 
و انرژی بسياری را می گيرد. دستگاه را يكی از خيرين به قيمت حدود نهصد هزار 
يورو خريداری کرده است و حاال در اداره تجهيزات پزشكی، از ما سؤال می شود، 
اين دستگاه که از معتبرترين دستگاه دنياست، خوب است يا بد! حاال به اين مرحله 
می رسيم که بايد ايشان را توجيه کنيم که اين دستگاه کيفيت خوبی دارد. معاون وزير 
را ديديم و از رئيس دانشگاه خواستيم به ما کمک کند. 10 تا تلفن شد و 2 هفته در 
بين هيئت امنا و اداره تجهيزات در رفت و آمد بوديم تا نامه گرفتيم. اين کاغذبازی 
زمان بر بوده و معمولی نيست. در صورتی که اگر بيمارستان بتواند استقالل پيدا کند 
و با کارشناس وزارت بهداشت که نظارت بر خريد تجهيزات را بر عهده دارد، همراه 
شود، سريع تر می تواند کارها را پيش ببرد. البته گفتنی است، هرکدام از اين ها مزايا و 
معايب خودش را دارد و البته تأکيد می کنم، وزارت بهداشت بايد بر وسايل و دستگاه ها 

نظارت داشته باشد.

کاغذبازی ها باید کمتر شود
اگر هر بيمارستانی بخواهد برای خود کارشناس مجزايی داشته باشد که امر نظارت بر 
خريد تجهيزات پزشكی آسان تر شود، کار بسيار دشواری است. ولی اين ارتباطات بايد 

فراز و فرود های تهیه تجهیزات پزشکی؛

دکتر بهرام مفید
] رییس بیمارستان 

شهدای تجریش[

طوری تعريف شود که کاغذبازی ها و کارهای اداری با سهولت 
بيشتری اجرا شود؛ يعنی دسترسی به کارشناسان نبايد مشكل 
باشد. اين کارشناسان می توانند به بيمارستان ها سر بزنند. 
ارتباطات ميان کارشناسان و بيمارستان ها بايد بيشتر شود. 
وزارت بهداشت هم بايد بداند که چقدر دستگاه وارد می شود. 
مثالً اگر ما در کشور 10 عدد شتاب دهنده احتياج داشته 
باشيم و هر کسی بخواهد اين دستگاه ها را به صورت مستقل 
بياورد حدود 100 دستگاه شتاب دهنده خواهيم داشت. اين 
نظارت ها به اين دليل صورت می گيرد که روی اين قسمت 
تمرکز شود. ولی باز هم تكرار می کنم، مناسبات اداری بسيار 
کند و خسته کننده است. بيمارستان های به صورت مستقيم 
هم  بی ارتباط  چندان  البته  ندارند.  واردکننده  با  رابطه ای 
نيستند. به عنوان مثال ما به طور مستقيم رابطه ای با واردکننده 
نداريم. پروسه خريد به اين صورت است که واردکنندگان نزد 
من به عنوان يک متخصص راديوتراپی که دستگاه ها را خوب 
می شناسند، می آيند. دستگاه خود را عرضه می کنند؛ اما در 
قسمت خريدش با ما کاری ندارند. ما می توانيم در اين زمينه 

به آن ها پيشنهاد بدهيم.

تأثیر نوسانات ارزی در تهیه تجهیزات
مطمئناً نوسانات ارزی در تهيه تجهيزات تأثير خواهد داشت. 
خاطر  به  متأسفانه  است.  مهم  بسيار  ما  برای  ارز  قيمت 
اين  تهيه  از  بوديم،  دچارش  سال  ساليان  که  تحريم هايی 
دستگاه های پيشرفته محروم شديم. نتيجه ای که از تحريم ها 
متوجه ما شد، عدم دسترسی آسان به دستگاه های پيشرفته 
بود. اآلن سيستم بازشده است. تصور کنيد؛ اگر بتوانيم با حدود 
دو ميليون يورو، دستگاه شتاب دهنده را خريداری کنيم، در 

نوسانات ارزی چه اتفاقی برای تامين ريالی خريد می افتد؟

یکی از کمک های طرح تحول سالمت، بحث 
هتلینگ بود

پيش از طرح تحول سالمت ما با شرکت ها مشكل داشتيم. 
را  وسايل  است  شايسته  که  آنچنان  نمی توانستند  چون 
می شد،  خراب  دستگاهی  اگر  مثاًل  کنند.  آماده  ما  برای 
می رود  آن  انتظار  ولی  نداشت.  وجود  آن  تعويض  امكان 
که با کاهش تحريم ها، مشكالت نيز مرتفع شود. همچنين 
بعد از طرح تحول سالمت، شرايط بيمه نيز بهتر از قبل 
شده است. يكی از کمک های طرح تحول سالمت، بحث 
هتلينگ بود. بيمارستان های ما واقعاً فرسوده شده بودند. 
هيچ بودجه ای بابت تعميرات داده نمی شد. ولی با طرحی 
که به تصويب رسيد، بودجه ای در اختيارمان قرار داده شد 
و توانستيم تحول عظيمی را در امر تعميرات و بهسازی 

بيمارستان ها ايجاد کنيم.
 اينكه اآلن مريض ها حدود 10 درصد و روستاييان 5 درصد 
هزينه درمانی را پرداخت می کنند يا در مورد تهيه وسايل 
درمانی، از داروهای شيمی درمانی گرفته تا وسايل راديوتراپی، 
فقط 10 درصد هزينه می کنند، حرکت بسيار خوبی در طرح 
تحول سالمت است. تعرفه گذاری از کارهای خوب ديگر بود. 
ولی اآلن يک مقدار مشكل وجود دارد؛ بعضی از اين تعرفه ها 
به صورت دقيق تعيين نشده و تعريف برخی ديگر دچار مشكل 

است. اميدواريم دوباره بتوانند اين اصالحات را انجام بدهند.

باید به تکنولوژی روز دنیا نزدیک تر شویم
در زمينه خريد تجهيزات توسط بيماران بايد بگويم، اغلب 
با متخصصان مربوطه صحبت و مشورت می شود. نظرها 
را می گيرند و موقع خريد اعمال می کنند. می توان گفت 
باالی ۹5 درصد وسايلی هستند که مورد تأييد پزشكان 
است. گاهی اوقات می شنويم که برخی بيماران نسبت به 
کيفيت وسايل ارتوپدی يا لوازم جراحی گله گذاری می 
اين  است.  نبوده  ما  بيمارستان  در  کنند که خوشبختانه 
نكته را بگويم که ما بايد به تكنولوژی روز دنيا نزديک تر 
شويم. به مرور زمان بايد ارتباط بين تكنولوژی و تجهيزات 
پزشكی برقرار شود. مثاًل در بخش راديوتراپی مشكل داريم 
و اين قسمت اصاًل پيشرفته نيست. اولين دستگاه پيشرفته 
ايران را بيمارستان شهدای تجريش آورد. حداقل در رشته 
راديوتراپی کار مهمی انجام نشده است. اما دستگاه دياليز 

از کيفيت خوبی برخوردار است.

آرامش در میان مردم حاکم است
تا به حال مردم در قسمت سالمت خيلی مشكل داشته اند. 
پرداخت می کردند.  بايد خودشان  را  از هزينه ها  بسياری 
بيمارستان های دولتی از امكانات پايينی برخوردار بودند. 
بيماران در بيمارستان های خصوصی خصوصاً در قسمت 
جراحی با نرخی مواجه می شدند که برايشان سنگين بود. 
بيمار  خانه  مادر  اگر  بود.  گران  شيمی درمانی  داروهای 
می شد، فشار مالی بسياری به خانواده وارد می آمد. اآلن 
بخش  در  کنيد،  تصور  می شود.  ارائه  ويژه ای  تسهيالت 
خصوصی درمان ها حدود 30-20 ميليون تمام می شد ولی 
اآلن اين درمان ها به صورت رايگان انجام می شود. همين 

امر سبب آرامش بيشتر در بين مردم شد.

افزایش طول عمر بیمار به 2 ماه!
زيادی  دقت  دارو  خريد  در  بهداشت  وزارت  من  نظر  به 
بايد داشته باشد. نظرات پزشكان معتبر را بايد اخذ کند. 
البته جلسات متعددی در همين زمينه در وزارت بهداشت 
برود.  پيش  کارشناسانه  بايد  کار  ولی  می شود.  برگزار 
از  زيادی  بسيار  بودجه  که  داريم  داروهايی  به عنوان مثال 
کشور خارج می کند و در عوض بيش از 2 ماه به طول عمر 
بيمار هم اضافه نمی کند. در کشورهای پيشرفته اين کار به 
اين شكل صورت نمی گيرد. مثاًل وزارت بهداشت می تواند 
در بخش شيمی درمانی يک گروه که کار اقتصادی انجام 

از پزشكان مقدار سود و ضرر  را موظف کند،  داده 
را بپرسند. بعد بررسی کند اين هزينه به 
نفع مملكت هست؟ اين ها را جمع و تقسيم 

کنند که ما می توانيم مثاًل داروی X را 
بياوريم که فقط 2 ماه به طول عمر 
پول  اين  با  می کند؟  اضافه  مريض 
راديوتراپی  دستگاه های  می تواند 
بياورد که شبانه روز برای مريضی کار 

کند و درمان انجام دهد يا وسايل دياليز 
خريداری شود. 

شهدای  بیمارســتان  در 
دولت  بودجه  از  تجریش 
بلکه  نمی شود  اســتفاده 
از بودجــه خیرین اقدام 
به تهیه ایــن تجهیزات 
می کنیــم. با کمک همین 
بخش  توانستیم  خیرین 
بیمارســتان  رادیولوژی 
خــود را به کیفیت باالیی 

برسانیم
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دکتر محمدحســین بهزاد مقدم، نایب رئیس بیمارســتان عرفان 
اســت. در پرونده خودش، تجربه معاون درمان بیمارســتان میالد 
و مدیــرکل درمان مســتقیم ســازمان تأمین اجتماعــی را دارد. 
در قامت مشــاور مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعــی در امور 
درمان پــای صحبت هــای وی در باب اقتصاد درمان نشســتیم.

پیدا و پنهان اقتصاد
دکتر محمدحسین بهزاد مقدم بیمارســتان

نایب رئیس بیمارستان عرفان

تجمیع بیمه ها، غیر شرعی
غیر قانونی و غیر منطقی است 

سهم تجهیزات پزشکی در هزینه های راه اندازی مرکز 
درمانی

هزینه های راه اندازی مرکز درمانی، شامل ۴ قسمت است: فضای 
گسترش  و  انسانــی  نیروی  بیمارستانی،  تجهیزات  فیزیکی، 
کارها و نحوه تعامالت بین سه جزء که ماحصل این کار را به عنوان 
درمان اطالق می کنند. در یک بیمارستان حدود 50 تا 60 درصد 
را فضای فیزیکی و تأسیسات پوشش  بیمارستان سازی  هزینه 
می دهد. تجهیزات بیمارستان سرمایه ای حدود ۴0 تا 50 درصد 
از هزینه ها را شامل می شود؛ بنابراین این سهم در راه اندازی یک 
درمان  و  بهداشت  نظام  همیشه  است.  قابل توجه  درمانی  مرکز 
زمانی در مورد خرید  آسیب دیده است.  افراط وتفریط  از  کشور 
در  حال  داشتیم.  افراط  کشور  خارج  از  پزشکی  دستگاه های 
واکنش به آن دوره، در طی ۱0 سال گذشته سخت گیری می کنیم. 
است  ممکن  دنیا  روز  تکنولوژی جدید  از  ناخواسته  یا  خواسته 
عقب بمانیم. ما اگر بخواهیم در کشورمان ارائه خدمات پزشکی 
با استانداردهای جدید دنیا داشته باشیم، طبیعتًا باید جایی برای 
تجهیزات نوین پزشکی در نظر بگیریم. از طرفی جزء آن دسته 
از کشورها هم نیستیم که بتوانیم همه تجهیزات مراکز درمانی را 
بر اساس بیمارستان های درجه یک دنیا تهیه کنیم. برای گذر از 

این پارادوکس نیاز به برنامه ریزی صحیح داریم.

کیفیت خدمات دهی مراکز درمانی ارز بر  تأثیر افرایش نرخ 
مشهودی  بسیار  به طور  ارز  قیمت  تغییر  گذشته،  چند سال  در 
موضوع  و  گذاشته  تأثیر  خصوصی  و  دولتی  درمانی  مراکز  در 
نیروی  برای هزینه های  به غیراز تورم جاری  قابل انکاری نیست. 
انسانی و هزینه های پشتیبانی و هتلینگ، آن چیزی که به طور 
)اعم  بوده، موضوع تجهیزات پزشکی  ارز درگیر  باقیمت  واضح 
این  بروز  با  است.  مصرفی(  و  سرمایه ای  پزشکی  تجهیزات  از 
قرارگرفته است.  گرانی ها دو سیاست پیش روی مراکز درمانی 
برای مراکزی که کمتر می توانستند هزینه های جدید را به بیمار 
اجناس  که  بود  کشورهایی  به  توجه  راه،  تنها  کنند  منعکس 
بتوانند  که  دلیل  این  به  آن هم  می کردند.  تولید  را  کیفیت  کم 
و  مراکز  برای  و  دهند  پوشش  تعرفه ها  با  را  خود  هزینه های 
رشته هایی که به لحاظ کیفیت و کارایی شان مجبور به استفاده 
بودند هم  واقعی  باقیمت های  پیشرفته،  تجهیزات کشورهای  از 
گریزی نبود جز اینکه این افزایش قیمت ها را به طور مستقیم به 
بیمار منتقل کنند. خیلی از مراکز درمانی به خاطر عدم توانایی 
این کار، محکوم به عقب گرد یا تعطیلی شدند. افزایش تورم ها در 
مراکزی که توانمند بودند، بر دوش بیمارستان ها و مردم گذاشته 
شد. بیمارستان های دانشگاهی در این قضیه بسیار تحت شعاع 
یا طرح  یارانه  به عنوان  تزریقی که  با  قرار گرفتند. خوشبختانه 
یک  به عنوان  دانشگاهی  مراکز  گرفت،  صورت  سالمت  تحول 
این  از  بیمه ها  البته  بمانند.  پا  روی  تااندازه ای  توانستند  مرهم 
دیگر  از  که  فشاری  به صورت  بیشتر  و  نگرفتند  سهمی  یارانه 
با این تورم مواجه  درآمدهایشان برای این قضیه هزینه کردند 
شدند. اگر در آینده از این یارانه ها بی بهره بمانند قطعًا خدمات 
بیمه ای تحت الشعاع قرار خواهد گرفت؛ چراکه توانایی پرداخت 

امر  این  به واسطه  هم  خصوصی  مراکز  ندارند.  را  هزینه ها  این 
مقداری از این بار را به بیمارانشان منتقل یا خود مراکز متحمل 

شدند.

راه حل پیشنهادی برای تأمین هزینه تجهیزات پزشکی
برنامه ریزی  بهداشت  وزارت  در  آن  برای  باید  آینده  در  آنچه 
و بخش  از بخش های خصوصی، خیریه  شود، هدایت سرمایه ها 
مادر  پزشکی  تجهیزات  بخش  در  سرمایه گذاری  برای  تعاونی 
هزینه های  کار  این  با  تا  است  سرمایه ای  پزشکی  تجهیزات  و 
این  از  هریک  پررنگ  حضور  برای  شود.  تعدیل  مردم  درمانی 
بخش ها )خصوصی، خیریه و تعاونی( در تأمین سرمایه الزم برای 
برای  است.  نیاز  جداگانه  برنامه ریزی  پزشکی  تجهیزات  خرید 
بتوان  تا  بازکنیم  راهی  باید  انتقال سرمایه های بخش خصوصی 
در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی انگیزه های این بخش به سمت 
سرمایه گذاری برای مراکز درمانی افزایش پیدا کند. بروکراسی 
کند اداری و تشریفات دست و پاگیر دولتی باید به منظور توسعه 
و  خیریه  بخش  در  جهانی  تجربه  کند.  پیدا  کاهش  بخش  این 
تعاون نشان می دهد که در همه جای دنیا شهرداری ها، کلیساها 
می سازند،  را  بیمارستان ها  که  هستند  کانون هایی  ها   NGO و 
باید  می دهند.  تحویل  پزشکان  گروه های  به  و  می کنند  تجهیز 
این فرهنگ در کشورمان را تقویت کنیم. می توانیم در این زمینه 
دهیم.  سوق  بیمارستانی  تخت های  توسعه  به  را  عمومی  افکار 
ارزی  ذخایر  صندوق  شاید  هم  حاکمیتی  منظر  از  اینکه  ضمن 
هم پیشنهاد مناسبی باشد و بتواند کمکی برای تأمین تجهیزات 

پزشکی در بیمارستان ها کند.

افزایش هزینه ها آثار مثبت داشته است
ارز  نرخ  افزایش  از  پس  خصوصًا  کشور  اقتصاد  امروز  شرایط 
شاهد  را  سرمایه ای  تجهیزات  قیمت  افزایش  آن  دنبال  به  که 
بوده ایم، باعث شده توجه و دقت در نگهداری تجهیزات پزشکی 
این مصداق همان  قرار گیرد. شاید  اعتنا  از گذشته مورد  بیش 
باشد که »عدو شود سبب خیر...« یک دستگاه  عبارت قدیمی 
سی تی اسکن یا آندوسکوپی که به راحتی چند سال قبل می شد 
تهیه کرد، اآلن با توجه به مشکالت اخیر برای بسیاری از مراکز 
درمانی قابل دستیابی نیست و اگر هم باشد قیمت بسیار باالیی 
هستند  موفق  اقتصادی  ازلحاظ  بیمارستان هایی  بنابراین  دارد؛ 
نگهداری  سیاست  یک  خودشان  پزشکی  تجهیزات  برای  که 

پیشگیرانه دقیق داشته باشند.

مقاوم سازی ساختمان بیمارستان ها
بیمارستان هایی  توسعه یافته  کشورهای  در  حتی  و  دنیا  در  ما 
داریم که بیشتر از 200 تا 300 سال قدمت دارند ولی متأسفانه 
بگذرد  قدمتش  که  سال  چهل  از  بیمارستان  ما  فرهنگ  در 
به عنوان بیمارستان قدیمی و غیر کارآمد از آن نام برده می شود. 
و  دارد  اجتماعی  و  فرهنگی  ریشه  هم  که  است  این معضلی 
ساختن  در  همیشه  ما  است.  مترتب  آن  بر  مدیریتی  دلیل  هم 
بیمارستان خوب عمل کرده ایم، اما در فاز مدیریت، بهره برداری 



نداشته ایم.  برنامه ریزی  خیلی  آن  نگهداری  و 
شهرهای  بودن  زلزله خیز  به  توجه  با  ایران 
جدی  تالش  نیازمند  تهران،  همچون  بزرگی 
است.  درمانی  مراکز  و  ابنیه  مقاوم سازی  در 
این یکی از اصول اقتصاد درمان است که نباید 

غفلت کنیم.

سهم نیروی انسانی در هزینه های جاری 
مراکز درمانی

در هزینه های بیمارستان داری حدود 50 تا 55 
درصد طبق آمارهای مختلف مختص هزینه های 
به  نزدیک  میزان  این  از  است.  انسانی  نیروی 
 70 و  پشتیبانی  نیروهای  را  درصد   25 تا   20
پوشش  تخصصی  نیروهای  را  صد  در   75 تا 
استانداردهای  که  می دانیم  البته  داده اند. 
اساس  بر  انسانی  نیروی  بکارگیری  و  جذب 
از  بعضی  است.  مختلف  بیمارستان های  تنوع 
دارند  بیشتری  ویژه  تخت های  بیمارستان ها 
بر  خیلی  بیمارستان ها  بعضی  مقابل  در  و 
و  امکانات  نکرده اند.  تمرکز  ویژه  تخت های 
متمرکز  بیشتر  بیمارستان ها  بعضی  تجهیزات 
از  بعضی  است.  جراحی  عمل های  انجام  بر 
بیمارستان ها به صورت فوق تخصصی درزمینه 

بیماران سرطانی یا سوختگی کار می کنند.
یک تخت  به  سرویس دهی  هزینه  می دانیم 
متفاوت  عادی  یک تخت  هزینه  با  یو  سی  آی 
دارد.  نیز  متفاوتی  درآمد  که  همان طور  است. 
برای مثال به ازای هر تخت آی سی یو، دو نفر 
داریم.  نیاز  پرستار  و  متخصص  انسانی  نیروی 
تعداد  این  عادی  بخش  یک  در  که  حالی  در 
کند.  پیدا  کاهش  یک چهارم  به  است  ممکن 
اقتصادی،  ازلحاظ  کارآمد  بیمارستان  یک 
مرکزی است که بتواند با حداقل تعداد نیروی 
انسانی بیشترین کارایی را ارائه کند. شاید در 
ما عدم  انسانی مهم ترین معضل  نیروی  بخش 
مرکز  یک  در  انسانی  نیروی  توزیع  تناسب 
است. عدم چینش صحیح نیروی انسانی باعث 
آن طرف  از  و  بیمارستانی  هزینه های  افزایش 

عدم کارایی یک مرکز درمانی می شود.

اعتراض پرستاران
است  زنده ای  موجود  درمانی شبیه  مرکز  یک 
 Z تا   A از  باید  عملکردش  تحلیل  برای  که 
به  مجزا  و  جزیره ای  نگاه  ببینیم.  باهم  را  آن 
انسانی، مشکالتی  نیروهای  تک تک گروه های 
را ایجاد می کند که بدترین آن مقابل هم قرار 
بیمارستان هاست.  در  کارآمد  نیروهای  گرفتن 

پرستاری،  شامل  انسانی  نیروهای  و  پزشک 
... همه در  و  بهیاران  اتاق عمل،  تکنسین های 
این پازل جایگاه خود را دارند و دیدن حقوق 
در  که  باشد  باید همیشه طوری  آن ها  مزایا  و 
پذیرفته  گروه  هر  که  مسئولیت های تخصصی 
تأخر حفظ  و  تقدم  و  ارجحیت  لحاظ  از  است، 
به عنوان  پزشک  درمانی،  مرکز  یک  در  شود. 
کارش  هیچ وقت  درمانی،  کادر  سردمدار 
پرستاران  نشست.  نخواهد  بار  به  به تنهایی 
خیمه ای  عمود  شبیه  بیمارستانی  مرکز  یک 
هستند که اگر وجود نداشته باشد، آن خیمه 
هم برپا نخواهد بود. اینکه به صورت احساسی 
و شعاری راجع به گروه ها صحبت شود و دنبال 
تنها  باشیم،  خاصی  گروه  برای  گیری  امتیاز 
کاربرد آن فراهم کردن یک مرهم موقت برای 
نظم  اتفاقًا  که  است  کشورمان  درمانی  نظام 
مخدوش  است  ممکن  هم  را  درمانی  سیستم 
جایگاه  پرستاری  نیروی  دنیا  همه  در  کند. 
امتیازات  و  خود  خاص  حق وحقوق  ویژه، 
خودش را دارد. طبیعی است که در این جایگاه 
شود.  دیده  هم  پرستاری  نیروی  این  باید 
جنجال های اخیر که رسانه ملی هم به آن دامن 
زد، جنجال های واقعی نیستند. اینکه پزشکی 
در بیمارستان دولتی 90 میلیون یا ۱00 میلیون 
از  پرستاران  مقابل  نقطه  در  و  دارد  درآمد 
حق وحقوق خود بی نصیب هستند، حرف هایی 
مخاطبان  جمع کردن  برای  بیشتر  که  است 
ضربه  بزرگ ترین  و  داشته  کاربرد  اجتماعی 
کند.  وارد  کشور  درمان  حوزه  به  می تواند  را 
طبابت  است  سال   50 که  داریم  پزشکانی  ما 
می کنند و زندگی متوسطی هم دارند. در مقابل 
خیلی  درآمدهای  از  که  داریم  هم  پرستارانی 
بیمارستانی  است،  طبیعی  برخوردارند.  خوب 
فوق  کار  که  توانمند  پرستار  یک  بخواهد 
تخصصی را انجام می دهد در مرکز خود داشته 
باشد، باید به گونه ای حق و حقوقش را تعریف 
کند که پرستار از آن مرکز به مرکز دیگر تغییر 
مزایای  و  حقوق  صورت  هر  در  ندهد.  مکان 
یک پرستار متخصص در شیمی درمانی که کار 
خودش  خاص  عوارض  و  بوده  حساسی  بسیار 
با  باشد  داشته  پرستار  برای  است  ممکن  را 
معمولی  کار  کلینیک  یک  در  که  پرستاری 

انجام می دهد، متفاوت است.

کتاب تعرفه
اساس  بر  پزشکی  تعرفه های  سال ها 
سرمایه،  سود  کردن  لحاظ  صحیح،  بینشی 
دیگر  طرف  از  و  نبود   ... و  استهالک  دیدن 
به هم ریختگی و از هم پاشیدگی در تعرفه های 
داشت.  وجود  نیز  خصوصی  بخش  پزشکی 

 زمانــی در مــورد خرید 
پزشــکی  دســتگاه های 
از خــارج کشــور افراط 
داشــتیم. حال در واکنش 
بــه آن دوره، در طی 10 
سخت گیری  گذشته  سال 
می کنیــم. خواســته یــا 
تکنولوژی  از  ناخواســته 
جدید روز دنیا ممکن است 

عقب بمانیم

ارزش نسبی  برنامه ریزی نسبتًا خوب کتاب  با یک  خوشبختانه 
خدمات پزشکی در سال 93 توسط دولت محترم ابالغ و از طرف 
وزارت بهداشت اجرایی شد. درواقع باید بگوییم که طرح تحول 
نظام سالمت پاسخی بود به نشنیدن ندای جامعه پزشکی در ده 

سال قبل.
تعرفه  و  جراحی  عمل  کار  تعرفه   92 تا   ۸2 سال  از  وقتی   
بیمارستان ها برای پزشکان دچار انسداد و در عین حال اقتصاد 
تورم  نرخ های  با  متوسط  به طور  سال   ۱0 آن  طول  در  کشور 
دورقمی مواجه باشد، چگونه می توان با وقوع پدیده هایی نظیر 
زیرمیزی گرفتن پزشکان مقابله کرد؟ از سوی دیگر این کتاب 
چون بر اساس کالیفرنیا نوشته شده بود تا حدودی نیز با وضعیت 

مملکت ما مطابقت نداشت.

نکات جامانده در کتاب تعرفه
اواخر  فراوانی  این موضوع گذشت که زحمت  از  نمی توان  البته 
خدمات  نسبی  ارزش گذاری  کتاب  برای   93 اوایل  و   92 سال 
کشیده شد و به تعرفه های واقعی کمابیش نزدیک ترشد ولی به 
هر حال عجله کردن در این کار نیز برای خودش عوارضی داشت.
نشده  توجه  نکته  به چند  نسبی خدمات،  ارزش گذاری  کتاب  در 
است. اول در خصوص تعرفه افرادی است که تخصص و تجربه خاص 
دارند. بیماران صعب العالجی هستند که تحت نظر یک نفر نیستند 

بلکه یک گروه درمانی روی آن ها کار می کنند.
 این نگاه در مورد فردی که به عنوان پزشک اصلی یا پزشک معالج 
در این فرایند مطرح است، باید به درستی تعریف شود. دوم اینکه به 

سطح بندی بیمارستان های خصوصی توجه نشده است.
 تفاوتی میان بیمارستانی که بهترین تجهیزات، بهترین امکانات، 
بهترین فضا را فراهم کرده با بیمارستانی که کف تجهیزات پزشکی 
را دارد لحاظ نشده است. ضمن اینکه تعرفه های پزشکی را در کتاب 

دیده ایم اما تعرفه های بیمارستانی را فراموش کرده ایم. 
تجهیزات  انسانی،  نیروی  استاندارد  حفظ  جهت  بیمارستان ها 
است.  دقیق تر  نگاه  نیازمند  هتلینگ  جاری  هزینه های  پزشکی، 
عالوه بر این شاید با ندیدن هزینه های تجهیزات پزشکی و ندیدن 
حق وحقوق بیمارستان های خصوصی، انگیزه جذب مشارکت بخش 

خصوصی را تضعیف کرده ایم یا حداقل افزایش نداده ایم.

ضرورت تجدیدنظر سالیانه در کتاب تعرفه
با ابالغ کتاب جدید درواقع بخشی از چالش ها که به طور مستقیم 
اما  شد  برطرف  می زد،  آسیب  درمان  اقتصاد  به  غیرمستقیم  و 
چیزی که برای آینده باید در نظر بگیریم، این است که این کتاب 
این مشکالت  دیگر  5 سال  بماند،  متوقف  قبل  مثل  دوباره  اگر 

بازخواهند گشت.
 بازنگری های ساالنه یک ضرورت انکارناپذیر است. چون هرسال 
نیازهای درمانی ممکن است متفاوت باشد. بحث عرضه و تقاضا 

تبعاتی دارد که باید جدی گرفته شود.
 اگر کتاب ارزش نسبی خدمات را به عنوان یک کتاب زنده نگاه 

کنیم جلوی بروز بسیاری از مشکالت را گرفته ایم.

تجمیع بیمه ها هم غیرقانونی است و هم غیرمنطقی
بحث تجمیع بیمه ها اصوالً بحثی است که هم غیرقانونی است و 
اجتماعی  تأمین  ندارد.  با عدالت سازگاری  هم غیرمنطقی وهم 
دستمزد  از  می شود.  ساخته  بیمه شدگان  جیب  از  مستقیمًا 
تک تک افراد پیش از اینکه حاصل دست رنجشان وارد زندگی 
شود، مبلغی کسر می شود و در اختیار تأمین اجتماعی به عنوان 
نهادی که متولی پرورش این پول است قرار می گیرد تا در زمان 
نیاز، از بیمه شدگان حمایت کند. بیمه شده ها و کارفرمایان سهم 
قابل توجهی پرداخت می کنند. 7 درصد یا 9 درصد این امر جهت 
درمان جاری و بیمه افراد است. در حالی که نزدیک به دو سوم 
بیمه  برمی گردد. در حالی که صندوق  بازنشستگی  به زمان  آن 
نمی توانیم  را  دو  این  هیچ وقت  ما  است.  دولت  تکلیف  سالمت، 
بیامیزیم چون جنس یکسانی ندارند. ذات صندوق تأمین  باهم 
اجتماعی با سایر صندوق ها متفاوت است. شاید بقیه صندوق ها 
مسلح،  نیروهای  درهرصورت  باشند،  داشته  سنخیتی  باهم 
خدمات درمانی، فوالد، صداوسیما و ... شباهتی دارند و آن این 
است که پولش از دولت می آید ولی اکثر درآمد تأمین اجتماعی 
از بیمه شده و کار فما است. باید منطقی به این مقوله نگاه شود. 
اگر این کار را انجام دهیم، هم خالف قانون عمل کردیم و هم به 
به عنوان  قبل  ده ها سال  از  این صندوق  در  که  افرادی  تک تک 

صندوق بین نسلی پرداخت داشته اند، ظلم روا داشته ایم.
ضمن اینکه هیچ وقت سازمان تأمین اجتماعی در حوزه دخالت 
 ... و  شرعی  قانونی،  حقوقی،  بحث  بود.  نخواهد  و  نبوده  دولت 

دارد.

تجربه تجمیع بخش درمانی ناموفق بوده است
تابه حال 3 بار این قضیه تجربه شده و هر بار نشان داده که عایدی 
از  باید  جز ضرر برای بیمه شدگان تأمین اجتماعی نداشته است. 
تجربه های دو دهه گذشته که با هزینه بسیار سنگین شکل گرفته، 
استفاده کرده و آزموده را دوباره تجربه نکنیم. ببینید حدود یک سوم 
خدمات درمانی کشور از طریق مراکز تأمین اجتماعی ارائه می شود.
 تأمین اجتماعی در سراسر کشور بیش از 75 بیمارستان و نزدیک 
به 300 مرکز درمانی سرپایی دارد. بیمارستان های تأمین اجتماعی 
حدود ۱0 هزار تخت بستری دارند و از این طریق به بیمه شدگان 
خدمات ارائه می دهند. این ها بیمارانی هستند که بدون هیچ گونه 
پرداخت هزینه ای از خدمات بهره مند می شوند. درواقع از منظری 
عمل  اطمینان  به عنوان سوپاپ  مراکز  این  که  بگوییم  باید  دیگر 
اطمینان  سوپاپ  این  از  را  کشور  نباید  سیاست گذاران  می کنند. 

محروم کنند.

راهکار پیشنهادی
همین مسیر را باید ادامه دهیم. اگر در آینده مراکز درمانی دولتی 
و دانشگاهی توسعه مطلوبی پیدا کنند و در مقابل قسمت درمان 
سازمان تأمین اجتماعی عقب بماند، قطعًا درخواست عمومی و 

جامعه کارگری این خواهد بود که ما هم مثل آن ها شویم.



با حضور:

دکتر محسن سوری
رئیس بیمارستان مهدیه

دکتر سید محمد تقی حسینی طباطبایی 
رئیس بیمارستان امام حسین)ع(

 دکتر افشین محمد علیزاده
رئیس بیمارستان آیت اهلل طالقانی

آیـا زور
 میـزگرد بررسـی تحلیلی مولـفه های موثر
بر مدیریت تجهیزات پزشکی در بیمارستان

طرح تحول سالمت 
بر تـورم می چربد

قرار بــود میزگردی برای بازخوانی اســتراتژی بیمارســتانها در مواجهه با موضوعــات مرتبط با مدیریت 
خرید، نگهداری و مدیریت تجهیزات پزشــکی برگزار کنیم. اما موضوعات انقدر وســیع و گســترده بود که 
نتوانســتیم به همه مباحــث بپردازیم. خصوصا زمانی که موضوع تجهیزات پزشــکی بــا مباحثی همچون 
طرح تحول ســالمت، حــوادث غیر مترقبه، عملکرد ســازمان های بیمه گر، تجمیع بیمه هــا، تورم و دهها 
موضــوع دیگر گره خورد، دیگر مجالی برای پرداختن به مشــکالت موردی بیمارســتان هــا بوجود نیامد. 
در ایــن میزگرد به دنبــال طرح این پرســش بودیم که ویژگی هــای مدیریت بهینه یک بیمارســتان از 
لحاظ اقتصادی چیســت؟ و چگونــه می توان اقتصــاد بیمارســتانها را بعنوان بخشــی از فرآیند درمان 
تقویت کرد. در نهایت به این پرســش رســیدیم که آیا زور طرح تحول ســالمت بر تــورم خواهد چربید؟  

را  بیمارسـتان  امـور  مدیریـت  آیـا   
موضوعـی فراتر از مباحث کالسـیک مدیریتی 

؟ می بینیـد
 دکتـر طباطبایی: به طـور کلی بايـد عرض کنم 
که بيمارسـتان سازمان پيچيده ای اسـت که اداره آن 
به دليل حضور پرسـنل در رده های مختلف تحصيلی 
از خدمتـكار تـا پزشـكان فوق تخصـص و نيز خدمت 
رسـانی به مشـتريانی که برای تسـكين آالم جسـمی 
بـه اين سـازمان مراجعـه می کنند، با حساسـيت های 
خاصـی بايد صورت پذيرد و قابل مقايسـه با بسـياری 
سـازمان های ديگر نيسـت. ضمن اينكه کسب درآمد 
و تأميـن هزينه های بيمارسـتان، از افرادی که ممكن 
اسـت برخـی از آن هـا وضعيت مالی مسـاعدی ندارند 
امـا بـه دليـل تهديـد سالمتشـان، ارائـه خدمـت بـه 
آن هـا ضـروری اسـت، نيـز موضوعی اسـت کـه مزيد 
بـر پارامترهای ديگر می شـود و مديريت بيمارسـتان 
را بـه موضـوع پيچيـده تـری تبديـل می کنـد. وجود 
زيربخـش هـای مختلـف هم موضـوع ديگری اسـت 
کـه بـر پيچيدگی هـای آن می افزايد. بنابرايـن اجراي 
وظايـف اداري، سـازماني و هماهنگـي مؤثـر در ارائـه 
خدماتـي کـه منجـر بـه بهبـود بيمارسـتان خواهـد 
شـد و همچنيـن ايجـاد انگيـزش الزم در کارکنـان با 
توجـه به روابط انسـاني خاصي که در بيمارسـتان، بنا 
بـر طبيعـت آن حاکـم اسـت، مديـر بيمارسـتان را با 

شـرايط ويـژه اي روبـرو مي کند.
دکتـر سـوری: با مـروری بـر شـرايط حاکـم بر 
فضای بيمارسـتان، می توان اذعان کرد که بيمارستان 
يكـي از پيچيده ترين سـازمان های اجتماعي اسـت و 
مديريـت آن از سـخت ترين کارهاسـت. بيمارسـتان 
سـرمايه های زيـادي از نظـام سـالمت را بـه خـود 
اختصـاص می دهـد. حتـی می تـوان ادعا کـرد حدود 
نيمـی از هزينه هـای سـالمت در بيمارسـتان اتفـاق 
می افتـد. به طـور متوسـط هزينه سـاخت يک تخت 
بيمارسـتاني بيـش از يكصـد ميليون تومـان و هزينه 
تجهيـز آن حـدود 50 ميليون تومان اسـت. در نتيجه 
الزم اسـت مديراني تربيت شـوند که از توانمندي الزم 
را براي اداره کردن چنين سيسـتمي برخوردار باشند. 
به طـور کلي بيمـاران به بيمارسـتان مراجعه می کنند 
چـون مريـض هسـتند يـا مشـكوک بـه مريضـي 
هستند. بنابراين بيمارسـتان، نهاده های مختلف مثل 
آزمايش هـای تشـخيصي، خدمـات پرسـتاري، دارو، 
خـوراک و... - را بـراي توليـد درمـان ترکيب می کند. 
سـپس درمان به عنـوان خدماتي تعريف می شـود که 
از ترکيـب ايـن نهاده ها به وجود می آيد تا تشـخيص 
يـک بيماري يا مشـكوک به بيماري فراهم شـود و به 
همراه آن سـعي می شـود که آن بيماري درمان شـود 
و يـا اگر وجود آن تأييد شـد، عاليـم آن تخفيف يابد. 
طبيعتـاً مديريت بر چنين سـازمانی يک موضع چند 

بعدی اسـت.
بیمارسـتان ها،  روسـای  اکثـر  چـرا   
پزشـکان متخصصی هسـتند و به جای اینکه 

بـه دانـش مدیریت و اقتصاد سـالمت مسـلط 
باشـند، متمرکز بر مباحث تخصصی پزشـکی 

؟ هستند
دکتـر علیـزاده: نمی توانيـم بگوييـم پزشـكان 
متخصـص اصـاًل رئيس بيمارسـتان نباشـند امـا اين 
موضوع درسـت اسـت که روسـای بيمارسـتان ها بايد 
دانـش مديريتی داشـته باشـند و برای ايـن کار وقت 
بگذارنـد. بهبـود شـاخص های بيمارسـتاني می توانـد 
بـا رويكـرد مديريـت کارآمد و اسـتفاده از دانـش روز 

محقق شـود.
مدیریـت  اهمیـت  مـورد  در  لطفـاً   
تجهیـزات پزشـکی در بیمارسـتان و نقـش 
مدیریت تجهیـزات پزشـکی در فرایند درمان 
توضیـح بفرماییـد. چـرا در دهه هـای اخیر بر 
بحث مدیریت تجهیزات پزشـکی تمرکز شـده 

؟ ست ا
دکتـر طباطبایـی: بحـث اهميـت تجهيـزات 
پزشـكی و فـن آوری هـای مرتبـط و تأثيـر اساسـی 
آن در نظـام سـالمت موضوعـی کامـاًل مشـخص و 
مشـهود اسـت. حتی شـايد بتوانيـم بگوييـم موضوع 
بديهی اسـت. بطوريكـه امروزه دسـتاورد متخصصين 
علـوم پزشـكی مرهون به کارگيـری اين فـن آوری در 
پيشـگيری، تشـخيص، تسـكين و درمـان بيماری ها 
اسـت. ضمـن اينكـه مقوله رشـد تجهيزات پزشـكي 
بـا توجـه بـه رشـد صعـودي و خيلـي سـريع علـم 
وتكنولـوژي مدت ها اسـت که تبديـل به بحث جدی 
و سرنوشـت سـاز پزشكی شـده و روزی نيست که در 
آن ابـداع جديـدي بـه وقـوع نپيونـدد و امـروزه يكي 
از پايه هـای تصميم گيري سيسـتم های بهداشـتي و 
درمانـي کشـورها در شـاخصهاي سـالمت آن جامعه 
اسـت و به هميـن منظور بحث سـاماندهي تجهيزات 
پزشـكی حائز اهميت زيادي اسـت. داشتن تجهيزات 
پزشـكي، با تعـداد کافي، کيفيت مناسـب و پرسـنل 
کارآزمـوده بـراي کار و دسـتگاه هاي سـالم، موفقيـت 
مدير بيمارسـتان را در ارائه بهترين مراقبت بهداشتي 
و خدمـات تشـخيصي سـريع و صحيـح بـه بيمـاران 
سـرپايي و بسـتري، تضمين می کنـد. البته تجهيزات 
پزشـكي بايد منطبـق با نيازهاي واقعي بيمارسـتان و 
متناسـب بـا نيـروي انسـاني واجد شـرايط باشـد و با 
کيفيت مناسـب و به مقدار کافـي، از منابع معتبر، در 
وقـت تعيين شـده و بـا قيمت خوب و مناسـب تهيه 
گـردد و متعاقـب آن بايد برنامه مؤثر براي نگهداشـت 

تجهيزات پزشـكي انجـام گيرد.
دکتـر سـوری: به طـور کلـی نيـاز بـه مديريـت 
مؤثـر تجهيـزات پزشـكي در مراکـز درمانـي توسـط 
گروه هـای متخصـص بسـيار محسـوس اسـت و در 
بيمارسـتان اين نگاه وجـود دارد کـه وظيفه مديريت 
کليـه امـور مرتبط با تجهيزات و وسـايل پزشـكي در 
راسـتاي تأميـن ايمني الزم بـراي بيماران و پرسـنل 
و نيـز بهـره وري بهينـه اين تجهيـزات جهـت ارتقاء 
کارآيـي، اثربخشـي و رضايتمندي بيمـاران به صورت 
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يكپارچه پياده سـازی شـود. توانايي اسـتفاده صحيح 
و بجـا از تجهيـزات پزشـكی، بهـره گيـري مؤثـر از 
تمامـي قابليت هـای تجهيـزات و وسـايل پزشـكي، 
پزشـكی،  تجيهـزات  از  اسـتفاده  سـوء  از  اجتنـاب 
رعايـت اصـول نگهـداري روزمره جهـت افزايش عمر 
مفيـد تجهيـزات و تهيـه گزارش هـای مربوطـه ذاتـاً 
موضوعـات گسـترده ای هسـتند کـه تمرکـز بـر هر 
يـک از آن هـا ضروری اسـت. ضمن اينكه دسـتگاه ها 
و لوازم پزشـكي جهت تشـخيص و درمـان در ارتباط 
مسـتقيم با بيمـاران و پرسـنل بـوده و بايـد اقدامات 
تامينـي جهـت حفاظـت افـراد از عـوارض مربوطه و 
همچنيـن هنـگام بـروز خرابـي ها نظير تشعشـعات، 
جريان هـای نشـتي، ضربـات، آتـش سـوزي و ... برابر 
روش هـای اسـتاندارد و توصيـه شـده بـه عمـل آيد. 
هرچنـد برخی از آسـيب هايی که به طـور ناگهانی در 
زمـان کار با تجهيزات پزشـكی به وجـود آيد غيرقابل 
پيش بينی اسـت و حتی به وسـيله فرآيند نگهداری 
هـم نمی تـوان آن هـا را از قبـل مشـخص يـا از آن ها 
جلوگيـری کرد، ولی در هر صورت اسـتفاده از فرآيند 
نگهـداری، از زوال و اسـتهالک دسـتگاه ها يـا از عمل 
کرد نادرسـت تجهيزات پزشـكی جلوگيری می کند و 

طـول عمـر تجهيـزات پزشـكی راافزايـش می دهد
دکتـر علیـزاده: بـا مديريـت مؤثـر تجهيـزات 
پزشـكي مي توانيم به چند دسـته نتايج دست پيدا 
کنيـم. اول اينكـه طـول عمـر مفيد دسـتگاه هاي 
پزشـكي باال رفته و هزينـه جايگزيني به حداقل 
ممكـن برسـد. دوم اينكه سـرويس دهي بيماران 
بـه صـورت مطلـوب انجـام مي شـود و طبيعتـاً 
رضايـت بيمـاران و خانواده هـای ايشـان سـهل 
الوصـول تـر می شـود. سـوم اينكه با کم شـدن 
نقـل و انتقـال بيمـار يـا کاهـش ارجـاع انجـام 
مراکـز می توانيـم  ديگـر  بـه  آنـان  آزمايشـات 
منتظر کاهش هزينـه درمان و همچنين افزايش 
رضايـت بيماران باشـيم. و در آخـر نيز به کارگيری 
صحيح تجهيزات پزشـكي و انجـام تعميرات جزئي 
بـه موقع موجـب افزايش کارآئـي و راندمان اقتصادي 
گشـته و صرفه جوئي ارزي را به دنبال خواهد داشـت.
دکتـر سـوری: عـالوه بـر مطالـب بـاال نبايـد از 
ايـن نكتـه غفلـت کنيم کـه انجام مـوارد ذکر شـده 
منـوط بـه آمـوزش کامل و صحيـح کاربـران و نيز 
پاسـخگويي مـداوم بـه شـبهات و سـئواالت آنان 
موجـب  آموزش هـا  ايـن  اينكـه  ضمـن  اسـت. 
کاهـش افـت عملكـرد واحدهـاي مرکـز درماني 

هنـگام تعويـض پرسـنل بـا نظـرات جديـد می گردد
دکتـر طباطبایـی: نظـارت بـر تحويـل و نصب 
و راه انـدازي صحيـح تجهيـزات و لـوازم، قراردادهـاي 
خدمـات پـس از فـروش، اولويـت بنـدي و پيگيـري 
تعميـرات، فاکتورهـاي هزينـه تعميـرات، مراحـل و 
کيفيـت و چگونگـي تعميـر کـه عمدتـاً“ از سـوي 
شـرکت ها صـورت می پذيـرد به منظور کاهـش زمان 
از کارافتادگـي دسـتگاه، کاهـش هزينـه تعميـرات و 

عـدم نيـاز بـه تعميـرات مكـرر هـم ضروری اسـت
 در ارتبـاط بـا طـرح تحـول سـالمت و 
جایگاه تجیهزات پزشـکی در آن چـه ارزیابی 

دارید؟
دکتـر علیـزاده: پيـش از اجـرای طـرح تحـول 
سـالمت، سـاز و کار تأميـن تجهيـزات پزشـكی يک 
نظـام از هـم گسـيخته يا شـايد هـم بتوانيـم بگوييم 
يک نظام افسـار گسـيخته بود. واسـطه های بسـياری 
در فضـای تجهيـزات پزشـكی پيـش از اجـرای طرح 
تحـول سـالمت رشـد و نمـو می کردنـد و فربه شـده 
بودنـد. يكی از محاسـن اجـرای فراخوان هـا در طرح 
تحول سـالمت آن بود که توانسـت دسـت واسـطه ها 

را کوتـاه کند.
دکتـر طباطبایی: با اجرايی شـدن طـرح تحول 
سـالمت، شـرکت های تجهيزات پزشـكی بـا ثبت نام 
در فراخوان وزارتخانه، در ليسـت شـرکت های معرفی 
شـده در سـايت وزارت بهداشـت قـرار گرفتنـد. از 
آنجـا کـه تمامـی بيمارسـتان های دولتـی موظف به 
تهيـه تجهيـزات بيمارسـتانی از شـرکت های موجود 
در سـايت وزارتخانـه هسـتند، امـكان ظهـور داللـی 
ضمـن  نـدارد.  وجـود  دولتـی  بيمارسـتان های  در 
اينكـه تجهيـزات مصرفـی و تجهيزات پزشـكی مثل 
تجهيـزات ارتوپـدی، پروتزهـا و سـاير تجهيـزات در 
سـايت وزارتخانـه قيمت گذاری شـده اسـت و با پياده 
سـازی فراينـد فراخـوان ها تالش شـده کـه قيمت ها 
اختيـار  در  و  برسـد  ممكـن  حـد  پايين تريـن  بـه 
بيمارسـتان های دولتـی قرار گيـرد. بيمارسـتان های 
دولتـی و دانشـگاهی کـه در طـرح تحـول سـالمت 
هسـتند از تجهيـزات پزشـكی خـارج از ايـن ليسـت 
طـرح  اجـرای  البتـه  کننـد.  اسـتفاده  نمی تواننـد 
فراخـوان و قيمت گـذاری تجهيزات پزشـكی توسـط 
وزارت بهداشـت همـراه بـا مشـكالت جديدی اسـت 
از جملـه ايـن که بـا توجه بـه اينكه بيمارسـتان های 
دولتـی موظـف بـه خريد از اين شـرکت ها هسـتند و 
از آنجـا کـه ايـن شـرکت ها قيمت های خـود را پايين 

آورده انـد، مدعی هسـتند که ديگر سـودی عايدشـان 
نمی شـود و بـه هميـن دليـل حاضـر بـه همـكاری 
نيسـتند. ايـن در حالـی اسـت کـه اگر شـرکت ها به 
سـود منطقی و عرف اکتفا کننـد و دنبال جهش های 
آن چنانـی نباشـند قطعاً سـود لحاظ شـده برايشـان 

کفايـت خواهـد کرد.
 یعنـی نظـر شـما خـالف نظـر برخـی 
کارشناسـانی اسـت که معتقداند اجـرای طرح 
تحول سـالمت ممکن اسـت منجر بـه کاهش 

کیفیت اقـالم تجهیزات پزشـکی شـود؟
دکتـر طباطبایی: مـن معتقدم که ايجـاد فضای 
رقابتی در ميان شـرکت های تأميـن کننده تجهيزات 
پزشـكی می توانـد همزمـان ضمـن حفـظ کيفيـت 
محصـوالت و خدمـات ارائـه شـده، قيمت هـا را هـم 
کاهـش دهـد. ضمـن اينكـه حذف واسـطه هـا خود 
می توانـد بهترين کمک به شـرکت ها برای سـودآوری 
بيشـتر باشـد. چـرا که قبـاًل سـود فـروش تجهيزات 
پزشـكی بـه بيمارسـتان هـا عايد واسـطه ها می شـد 

و نـه شـرکت های مـادر تأمين کننـده کاال.
 یکـی از موضوعاتی کـه در بحث اقتصاد 
درمـان مطـرح می شـود آمادگی برای شـرایط 
بحرانی و حـوادث غیر مترقبه اسـت، در رابطه 
بـا مدیریت بیمارسـتان در شـرایط بحـران و 

نقـش تجیهزات پزشـکی توضیـح بفرمایید.
دکتر طباطبایـی: حـوادث غيرمترقبـه ازجمله 
سـاله  همـه  کـه  هسـتند  مهمـي  بسـيار  مسـائل 
گريبانگيـر دولت هـا و ملت هـا شـده، تلفـات جانـي 
و خسـارات مالـي فراوانـي برآنهـا تحميـل مي نمايند. 
کشـور ما آنگونـه که آمارها نشـان مي دهنـد، يكی از 
کشـورهای بالخير دنياسـت. مراکز درمانـي، به عنوان 
وقـوع  درهنـگام  درگيـر  سـازمان های  اصلی تريـن 
حـوادث غيرمترقبـه، نيازمنـد وجـود برنامـه مـدون 
بـرای مديريـت چگونگـی مواجهه با چنين شـرايطی 
بنـا بـر نقشـی کـه تجهيـزات  هسـتند و طبيعتـاً 
پزشـكی در فراينـد درمـان دارند نمی توانيـم از نقش 
تجهيـزات پزشـكی چشـم پوشـی کنيم. امـا واقعيت 
اين اسـت که حوادث غيرمترقبه، مشـكالت و مسائل 
منحصـر بـه فـردي را ايجـاد مي کننـد کـه پاسـخ به 
آن هـا نيازمنـد اسـتراتژي هاي متفـاوت از عملكـرد 
روزمـره بيمارستان هاسـت. بـه عبـارت ديگـر حوادث 
غيرمترقبـه نـه تنهـا از نظـر کمي بلكـه از نظر کيفي 
بـا اورژانس هـاي روزمره بيمارسـتان متفاوت هسـتند 

بـراي مثـال سيسـتم هاي ارتباطـي معمولـي )مانند 
تلفـن و موبايـل(، راه هـاي نقـل و انتقـال عـادي و 
تسـهيالت زيرسـاختي در جريان حوادث غيرمترقبه 

قـادر بـه فعاليت طبيعـي خود نيسـتند.
دکتـر سـوری: شـايد در ايـن خصـوص بايـد 
بحـث را بـا پرداختـن بـه تعريـف جامعـی از اينگونه 
حـوادث آغـاز کنيم. حـوادث غيرمترقبـه را می توانيم 
حوادثـي بدانيـم کـه در اثـر مخاطـرات طبيعـي يـا 
بشرسـاخت ايجـاد می گردنـد و بـا ايجاد حجـم زياد 
تلفـات و جراحت هـای انسـاني موجب اشـباع شـدن 
سيسـتم های امدادي و بهداشـتي- درماني می شـوند. 
خصوصيـت ويـژه اين سـوانح آن اسـت کـه نيازهاي 
بهداشـتي- درمانـي ايجـاد شـده کـه فراتـر از تـوان 
پاسـخگويي بيمارستان و منابع در دسترس آن هاست 
موجـب ايجـاد بحـران می گـردد. در ضمـن در ايـن 
نـوع حـوادث به علـت درگير شـدن اکثـر بخش های 
جامعه به حالت فوق اشـباع می رسـند و اين مسـئله 
امـكان دسترسـي به کمک هـای خارج از بيمارسـتان 
را بـه حداقـل می رسـاند. موقعيـت پـر اسـترس و به 
هـم ريختن نظم عـادي در جريان حوادث غيرمترقبه 
موجـب مي شـود تـا بيمارسـتان ها در جريـان چنين 
حوادثـي بـا انسـان هاي متفاوت ،  مشـكالت متفاوت و 
منابـع متفاوت از فعاليـت روزمره خـود مواجه گردند 
و در چنيـن وضعيتـي اداره کردن مؤلفه های مختلف، 
نيازمنـد آمادگـی قبلـی اسـت. هـر بيمارسـتان بايد 
فهرسـت کاملـي از تعـداد آمبوالنس هـا،  واحدهـاي 
سـيار و ديگـر وسـايل نقليـه در خدمـت خـود را که 
قـادر بـه ارائـه خدمـات مؤثـر هسـتند به صورت 
دوره اي تهيـه کنـد چـرا کـه اين مسـئله بر ظرفيت 
پاسـخ دهي بيمارسـتان تأثيـر مسـتقيم دارد. برنامه 
حـوادث غيرمترقبـه بيمارسـتان بايـد به طـور واضح 
اولويـت اسـتفاده از ايـن وسـايل نقليـه، تخصيـص 
سـوخت بـه آن ها و افراد مسـئول در قبال هـر يک را 
مشـخص نمايد. از وسـايلي که براي جابجايي بيماران 
مورد اسـتفاده قـرار مي گيرند ماننـد برانكارد، صندلي 
چرخدار، بايد فهرسـت تهيه شـود و محل نگهداري و 

انبـار شـدن آن هـا دقيقاً  معلوم باشـد.
دکتـر علیـزاده: نكتـه ای کـه در پايـان ايـن 
بحـث مايـل هسـتم اضافـه کنـم آن اسـت کـه يكی 
از مهم تريـن موضوعـات، بهينـه سـازی تجهيـزات و 
امكانـات الزم جهـت تيم های عملياتی اسـت. تجهيز 
شـبكه ها به وسـايل و تجهيـزات مورد نياز در سـوانح 

دکتر سید محمد تقی حسینی طباطبایی
- متخصص اطفال
-فوق تخصص بیماری های کلیوی کودکان
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و حـوادث غيرمترقبـه و سـاخت پناه گاه های امـن برای 
نگهـداری تجهيـزات از جمله ضروريات اسـت. همه اين 
هـا به همـان بحث مديريـت تجهيزات پزشـكی باز می 

گيردد.
 اجـازه دهید بحـث را با تمرکـز بر موضوع 
طرح تحـول سـالمت ادامه دهیـم. مزایـای این 

طـرح را چه مـی دانید؟
دکتـر طباطبایی: تـا حـدود سـالهای 1385 مردم 
تنهـا ده درصد هزينه های درمانـی را پرداخت می کردند. 
امـا از آن سـال ها بـه بعد به دليل گران شـدن خدمات، 
غيـر واقعـی بـودن تعرفـه هـا و عـدم همراهـی بيمه ها 
بـه بيمارسـتان هـا اجـازه داده شـد کـه مابـه التفـاوت 
هزينه هـای خدمـات درمانـی را از بيمـار دريافت کنند. 
ايـن رونـد تـا سـال ۹2 ادامه پيـدا کرد تا اينكه شـرايط 
بـه گونـه ای پيـش رفته کـه گاهی اوقـات بيمـار تا 60 
درصـد هزينه هـای درمانـی را تأميـن می کـرد. هرچند 
هزينه های بيمارسـتان ها تأمين می شـد اما همه شاهد 
آن بوديم که فشـار سـنگينی بر خانواده بيماران تحميل 
می شـد. اين موضوع هـم در بيمارسـتان های خصوصی 
و هـم در بيمارسـتان های دولتـی اتفاق افتـاد. به طوری 
کـه بنابـر برخـی پژوهـش هـا حـدود ۴ تـا ۷ درصـد 
خانـواده هـا به دليـل هزينه های سـنگين درمانی به زير 
خـط فقـر سـقوط می کردنـد. ايـن موضوع خصوصـاً در 
زمانی که تورم افسارگسـيخته بر فضای اقتصادی کشور 
حاکم شـد و گرانی ارز هزينه تأمين تجهيزات پزشكی و 
دارو را چنـد برابر کرد، شـدت بيشـتری پيـدا کرد. حال 
دولـت يازدهـم تصميم گرفته اسـت شـرايط را به پيش 
از سـال 85 بازگردانـد. بعـد از ابـالغ سياسـت های کلی 
نظام سـالمت توسـط رهبـر انقالب، دولـت، طرح تحول 
نظـام سـالمت را بـه عنـوان کاری ارزشـمند از ابتـدای 
ارديبهشـت مـاه آغاز کرد. بـا اجرای اين طـرح بيمارانی 
که در بيمارسـتان ها بسـتری می شـوند، تنها 10 درصد 
از کل هزينـه بسـتری را پرداخـت می کننـد. همچنين 
روسـتائيان، عشـاير و افـراد تحت تكفل کميتـه امداد و 
بهزيسـتی فقـط 5 درصـد هزينـه درمانـی را در صورت 
بسـتری شـدن خواهند پرداخـت. يكی ديگـر از مزايای 

ايـن طـرح، رايگان شـدن زايمان طبيعی اسـت.
دکتـر سـوری: نظـام سـالمت در سـال های اخيـر 
همـواره محـل يكـی از داغ تريـن مناقشـات سياسـی و 
اجتماعی بود. نارضايتی دو سـويه مردم و کادر پزشـكی 
از نظـام سـالمت، از جملـه دغدغه هـای مسـؤوالن در 
بحـث نظام سـالمت بـه ويـژه در سـال های اخيـر بوده 

اسـت. تعرفه هـای بـاال و کمرشـكن خدمـات درمانـی 
و پزشـكی، کمبـود داروهـای خـاص، دريافـت مبالـغ 
غيرمتعـارف توسـط برخـی پزشـكان، کمبـود تخت در 
بيمارسـتان ها، يـک بـام و چنـد هـوای سـازمان های 
بيمه گـر، تحـت پوشـش قـرار نگرفتـن برخـی داروهـا 
و خدمـات نظيـر دندانپزشـكی و… از جملـه شـكايات 
مردمـی و کمبـود پرسـتار، دسـتمزد پاييـن و شـرايط 
کاری سـخت پرسـتاران، مشـكالت قضايـی پزشـكان، 
وجـود 23 هـزار پزشـک کـه بـه شـغلی غيـر از طبابت 
اشـتغال دارنـد و… از جمله نارضايتی هـای کادر درمان 
و پزشـكی اسـت کـه در سـال های اخير شـاهد افزايش 
ايـن نارضايتی هـا نيـز بوده ايم. بسـياری از بيمـاران باور 
نداشـتند، می تواننـد روزی در بيمارسـتان های دولتـی 
بسـتری شـوند و حداقـل مبلغ درمـان خـود را پرداخت 
کنند. موضوعی که بيشـتر به رؤيا شـبيه بود تا واقعيت 
امـا بـه واقعيـت پيوسـت رايـگان شـدن عمـل زايمـان 
طبيعـی و پرداخـت 10 درصـد هزينه هـای بيمـاران 
شـهری و پنج درصد بيماران روسـتايی پس از بسـتری 
در مراکـز درمانـی دولتـی، اقدامی خدا پسـندانه بود که 
دولـت آن را پيـاده کـرد .رضايـت عمومـی از طرح، پس 
از اجـرای آن آشـكار شـد و بيمـاران ترخيصـی از نحـوه 
درمـان و ميـزان پرداختی هـای خودر در بيمارسـتان ها 

بودند. راضـی 
دکتـر علیـزاده: در طـرح تحـول سـالمت عـالوه 
در  بسـتری  بيمـاران  پرداختـی  ميـزان  کاهـش  بـر 
مانـدگاری  بـرای  بسـته های حمايتـی  بيمارسـتان ها، 
پزشـكان در مناطق محروم، حضور پزشـكان متخصص 
و  ويزيـت  کيفيـت  ارتقـای  بيمارسـتان ها،  مقيـم در 

هتلينـگ بيمارسـتان ها نيـز طراحـی شـده اسـت
سـالمت،  تحـول  طـرح  در  طباطبايـی:  دکتـر 
بيمارسـتان ها نيـز موظـف شـدند کـه همـه وسـايل و 
تجهيـزات و داروهـاي بيمـاران را تهيـه کننـد و اجـازه 
ندارنـد بيمـاران را براي تهيه وسـايل و يـا دارو به بيرون 
بيمارسـتان هدايت کنند ضمن اينكـه اگر خدمتي را به 
دليل نداشـتن لـوازم مثل ام آر اي به بيرون بيمارسـتان 
خـود  اسـت  موظـف  بيمارسـتان  می کننـد  هدايـت 

هماهنگـي نمـوده و هزينـه آن را پرداخـت کنـد.
  آیـا امـکان دارد اطالعـات بیشـتری از 
جزئیـات مالی طرح تحول سـالمت در اختیارمان 

دهید؟ قـرار 
دکتـر طباطبایی: ارديبهشـت مـاه ۹3 طی ابالغيه 
معـاون اول رئيـس جمهـور، هيئـت وزيـران بنـا بـه 

دکتر سوری: 
 نباید بــا موضوع تجمیع 
بیمــه هــا بــه صورت 
که  همنامي  قطب هــاي 
یکدیگر را مي  رانند برخورد 

داشته باشیم.

دکتر طباطبایی: 
ساخت و ساز و گسترش 
در  زایمــان هم  بلــوک 
دیده  هتلینــگ  بســته 
باید  که  اســت  شــده 
 بیشــتر به آن توجه شود

پيشـنهاد مشـترک وزارت بهداشـت و معاونت برنامه 
ريـزی و نظـارت راهبردی رئيس جمهور و به اسـتناد 
اصل يكصد و سـی و هشـتم قانون اساسـی جمهوری 
اسـالمی ايـران تصويـب کرد مبلـغ ۴8 هـزار ميليارد 
ريـال بـرای اجـرای بند )ب( مـاده )3۴( قانـون برنامه 
پنجم توسـعه، موضوع جزء )2( بند )ب( تبصره )21( 
قانون بودجه سـال 13۹3 کل کشور، در اختيار وزارت 
بهداشـت قـرار می گيـرد، تا بـرای اجـرای برنامه های 

تحـول نظام سـالمت هزينه شـود.
 5500ميليـارد ريـال بـرای بيمه افـراد فاقد بيمه 

پايـه سـالمت از طريق سـازمان بيمه سـالمت.
 33000ميليـارد ريـال بـه منظـور کاهـش ميزان 
پرداختی بيماران بسـتری در بيمارسـتان های وابسته 

به وزارت بهداشـت.
 ۹500ميليـارد ريـال بـرای حفاظـت و حمايـت 
مالـی از بيمـاران صعـب العـالج، خـاص و نيازمنـد.

بـر ايـن اسـاس مبلـغ 18 هـزار ميليـارد ريـال از 
محـل اعتبـارات کمک سـازمان هدفمنـدی يارانه ها 
در اختيـار وزارت بهداشـت قـرار می گيـرد، تـا بـرای 
اجـرای برنامه هـای تحول نظام سـالمت هزينه شـود.
از  برنامـه حمايـت  بـرای  ريـال   3000ميليـارد 

محـروم. مناطـق  در  پزشـكان  مانـدگاری 
 2500ميليـارد ريـال برای برنامه حضور پزشـكان 
متخصص مقيم در بيمارسـتان های وابسـته به وزارت 

بهداشت.
 5000ميليـارد ريـال بـه منظـور اجـرای برنامـه 
ارتقـای کيفيـت خدمات ويزيـت در بيمارسـتان های 

وابسـته بـه وزارت بهداشـت.
 6500ميليـارد ريـال برای برنامـه ارتقای هتلينگ 

در بيمارسـتان های وابسـته به وزارت بهداشت.
 1000ميليـارد ريـال جبـران آثـار مرحلـه دوم 
هدفمنـدی يارانـه هـا در بيمارسـتان های وابسـته به 

دانشـگاه های علـوم پزشـكی.
همچنيـن مبلـغ 2000 ميليـارد ريـال از محـل 
اعتبـارات کل منابـع قانـون بودجـه سـال 13۹3 بـه 
منظـور جبـران آثار مرحلـه دوم هدفمنـدی يارانه ها 
در بيمارسـتان های وابسـته بـه دانشـگاه های علـوم 
پزشـكی در اختيار وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش 
پزشـكی قـرار می گيرد تا بـا رعايت قوانيـن و مقررات 

مربـوط هزينه شـود.
بـر اسـاس ايـن مصوبـه، مبلـغ ۴000 ميليـارد 
ريـال بـه ترتيـب مبلـغ 2500 ميليـارد ريـال بـرای 

برنامـه ترويج زايمـان طبيعی و مبلـغ 1500 ميليارد 
ريـال بـرای برنامه درمان نابـاروری از محـل اعتبارات 
)کمـک بـه اجـرای سياسـت های جمعيتـی کشـور( 
قانون بودجه سـال 13۹3 کل کشـور در اختيار وزارت 
بهداشـت قرار می گيـرد تا با رعايت قوانيـن و مقررات 

مربـوط هزينه شـود.
دولـت، وزارت بهداشـت را مجـاز کـرده اسـت تـا 
يـک درصـد از اعتبـارات ۴8 هـزار ميليـارد ريـال را 
بابـت ترويـج، مديريـت، پايـش و نظـارت بـر اجـرای 

برنامه هـای تحـول نظـام سـالمت هزينـه کنـد.
  در مـورد همراهی سـازمان های بیمه گر 

با طرح تحول سـالمت توضیـح بفرمایید.
دکتـر سـوری: طبـق مصوبـه هيـات وزيـران 
سـازمان بيمـه سـالمت ايرانيـان مكلـف اسـت، برای 
پوشـش و ارائـه خدمـات بيمـه ای خانوارهـای فاقـد 
بيمـه پايـه به صـورت رايگان اقـدام کند. سـاز و کار و 
نحوه ارائه خدمات به اين بيمه شـدگان مطابق سـاير 
بيمـه شـدگان سـازمان بيمه سـالمت ايـران خواهد 
بـود و اطالعـات مربوط بـه آن ها در پايـگاه اطالعاتی 
جداگانـه ای بـه نام پايـگاه اطالعات بيمـه همگانی و 
اجبـاری پايـه سـالمت نگهداری می شـود. بر اسـاس 
ايـن مصوبـه، وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی 
مكلف اسـت سـه ماه از محـل اعتبـارات طرح تملک 
دارايی های سـرمايه ای )گسـترش فناوری ارتباطات و 
اطالعـات در وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی( برای 
ايجـاد بانـک و پايگاه اطالعـات بيمه هـای اجتماعی، 
درمـان و سـالمت )پايـه و تكميلـی( و فراهم سـازی 
امـكان اسـتعالم بـر خـط و روزآمـد اقدام کنـد. بيمه 
مرکـزی جمهوری اسـالمی ايران و کليه شـرکت های 
تجـاری بيمـه گر موظف انـد اطالعات مورد نيـاز را به 
صـورت رايـگان در اختيـار وزارت تعـاون، کار و رفـاه 
اجتماعـی قـرار دهنـد. سـازمان های بيمـه گـر پايـه 
مكلف انـد سـطح و شـمول تعهـدات خـود را در حـد 
آغـاز اجـرای برنامه هـای تحـول نظام سـالمت حفظ 
کننـد، مـالک تعهـد سـازمان بيمـه گـر، باالتريـن 
تعهـد هـر يـک از سـازمان های بيمـه پايـه بـا توجه 
بـه مصوبه چهل و نهمين جلسـه شـورای عالی بيمه 
سالمت کشـور خواهد بود. تمامی سـازمان های بيمه 
گـر پايـه، بيمـه مرکـزی جمهـوری اسـالمی ايـران 
و شـرکت بيمـه گـر تجـاری موظف انـد در راسـتای 
اجـرای برنامه هـای تحـول نظـام سـالمت بـا وزارت 
بهداشـت همكاری کنند. تمامـی مراکز درمانـی ارائه 

دکتر محسن سوری
- متخصص جراحی عمومی
- استادیار دانشگاه
- رئیس بیمارستان مهدیه
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دهنـده خدمـت موظـف به تنظيـم و تفكيک اسـناد 
ارسـالی بـه سـازمان های بيمـه گـر بر اسـاس ضوابط 
درمـان  بهداشـت،  وزارت  اعالمـی  سـرفصل های  و 

وآموزش پزشـكی هسـتند.
  امـا بـه نظـر طـرح تجمیـع بیمه هـای 
درمانی چند سـالی اسـت که بالتکلیف اسـت 
و موافقـان و مخالفـان آن بـه یـک جمعبندی 

نهایـی نتوانسـته اند دسـت پیـدا کنند.
دکتـر طباطبایی: قضيـه تجميع بيمه هـاي پايه 
سـالمت از آنجا شـروع شـد که تبعيض ها و بيمه هاي 
پايـه رنگارنـگ بـراي اقشـار و کارکنـان سـازمان هاي 
بيمه شـدگان را درآورد؛  از  مختلـف صـداي برخـي 
چراکـه در برابر خدمات حداقلي دفترچه هاي بيمه اي 
همچـون خدمات درماني و تأميـن اجتماعي برخي از 
بيمه هـا همچـون بيمه هـاي بانک هـا،  شـهرداري ها، 
 صـدا و سـيما و شـرکت نفـت گاهـي از صفر تـا 100 
هزينه هـاي درمانـي را متقبل مي شـوند و ايـن با روح 

قانـون اساسـي و عدالت اجتماعي در تضاد اسـت.
دکتـر سـوری: واقعيـت اين اسـت که بهـر حال 
در جامعـه برخی دسـتگاه هـا از منابع عمومـی برای 
بيمه کـردن کارکنان خود اسـتفاده می کنند بنابراين 
الزم اسـت يـک نوع بيمـه برای همگان وجود داشـته 
باشـد. تجميـع بيمـه هـا می توانـد پوشـش قـوی و 
مناسـب تـری را بـرای حمايت مـردم ايجـاد می کند. 
ضمـن اينكـه وزارت بهداشـت فـارغ از اينكـه بيمه ها 
در کـدام دسـتگاه هسـتند، می خواهـد کـه بيمه هـا 
تجميـع شـوند و بـر اسـاس دانـش روز تعريف جديد 
پيـدا کننـد. تجميع بيمه ها بـرای آن اسـت که بدون 
هيـچ تبعيضـی بحث عدالت در سـالمت اجرا شـود و 
همـه افراد جامعه در بيمه ای پايه، خدمات مشـترکی 

را بـا يـک دفترچـه بيمه دريافـت کنند.
دکتـر طباطبایی: اگر بخواهيم وضع بهداشـت و 
درمـان در کشـور اصـالح شـود، چـاره ای جز تجميع 
بيمه هـای درمانـی وجـود نـدارد. ادغـام بيمـه هـا و 
تشكيل سـازمان بيمه سـالمت ايرانيان تكليف قانون 
برنامـه پنجم توسـعه بوده کـه در مـاده 38 اين قانون 
مـورد تأکيـد قـرار گرفته، امـا از زمـان اجـراي قانون 
پنجم توسـعه که حدود 3 سـال می گـذرد، تنها اقدام 
عملـي در راسـتاي اجراي اين مـاده قانونـي اين بوده 
اسـت که فقط عنوان سـازمان بيمه خدمـات درماني 
تغيير کرده و »سـازمان بيمه سالمت ايرانيان« ناميده 

شده است .

  البتـه بایـد دیـد ادغـام سـازمان های 
بیمـه گـر بـا کـدام منطق مـد نظر اسـت. اگر 
هدف تجمیع سـاختاری باشـد کار پیچیده ای 
اسـت بـا توجه بـه اینکـه منابـع موجـود در 
تأمیـن اجتماعـی متعلق بـه کارگران اسـت . 
ضمـن اینکه بـه موجب قانـون برنامـه پنجم، 
سـازمان تأمیـن اجتماعـی مسـتثنی شـده 
اسـت به طوری کـه در قانـون مراکـز ملکی و 
همچنیـن منابـع بیمـه ای بخـش درمان های 
مسـتقیم تأمین اجتماعی مسـتثنی شـده اند. 

در ایـن خصـوص چـه نظـری دارید؟
دکتر سـوری: بهر حـال نبايد بـا موضوع تجميع 
بيمـه ها به صورت قطب هاي همنامـي که يكديگر را 
مي  رانند برخورد داشـته باشـيم. اگـر بيمه ها تجميع 
نشـوند بسـياری از مشـكالت گذشـته باقـی می ماند. 
امـروز برخی افراد چندين بيمه مختلـف دارند. ضمن 
اينكـه بيمـه هـا با بيمارسـتان هـا نيز رويه يكسـانی 
ندارنـد. بايـد بـرای ايـن مشـكالت يـک راه حـل 

ريشـه ای پيـدا کنيم.
  همانطـور کـه اطـالع داریـد یکـی از 
موضوعـات طرح تحول سـالمت بحـث ارتقاء 
هتلینگ اسـت. شـاید به طور کلی یکپارچگی 
کمـی و کیفی خدمـات هتلینگ و اسـتاندارد 
سـازی آن هـا بـر اسـاس نیازهـا و انتظـارات 
خدمـت گیرنـدگان مهم تریـن هـدف برنامـه 
ارتقـاء هتلینـگ باشـد، امـا بـه طور جـزء به 
جزء اگـر بخواهیم بـه آن بپردازیـم مهم ترین 
اهـداف بسـته ارتقـاء هتلینـگ را چـه مـی 

نید؟ دا
دکتـر سـوری: رتبـه بنـدی کيفيـت خدمـات 
هتلينـگ بيمارسـتان هـا، ارتقـای کيفيـت خدمـات 
هتلينگ در همه بيمارسـتان هـا، ايجاد تعريفی واحد 
از کيفيت خدمات هتلينگ بيمارسـتانی، پاسخگويی 
بـه انتظـارات بيمـاران با خدمـات هتلينـگ، نظارت، 
ارزيابـی و پايـش مسـتمر کيفيت خدمـات هتلينگ، 
ايجـاد فضـای رقابتـی در بهبـود خدمـات هتلينـگ، 

افزايـش رضايتمنـدی بيمـاران و همراهان
دکتـر طباطبائی: پيـش از اجـرای طـرح تحول 
سـالمت، وضعيـت خدمـات رسـانی غيرپزشـكی در 
دولتـی کشـور دچـار کمبودهـای  بيمارسـتان های 
جـدی بـود. فرسـودگی شـديد سـاختمان، تخـت، 
تشـک، کمـد، ميـز، سـرويش بهداشـتی، تاسيسـات 

دکتر علیزاده: 
در طرح تحول ســالمت 
عالوه بــر کاهش میزان 
بیمــاران  پرداختــی 
بیمارستان ها،  در  بستری 
برای  حمایتی  بسته های 
در  پزشــکان  ماندگاری 
حضور  محــروم،  مناطق 
متخصــص  پزشــکان 
بیمارســتان ها،  مقیم در 
و  ویزیت  کیفیت  ارتقای 
نیز  بیمارستان ها  هتلینگ 

طراحی شده است

دکتر طباطبایی:
 تا حدود سالهای 1385 
مــردم تنهــا ده درصد 
هزینه هــای درمانــی را 
اما  می کردند.  پرداخــت 
از آن ســال ها به بعد به 
دلیل گران شدن خدمات، 
غیر واقعــی بودن تعرفه 
ها و عــدم همراهی بیمه 
ها به بیمارستان ها اجازه 
داده شد که مابه التفاوت 
هزینه های خدمات درمانی 
را از بیمــار دریافت کنند. 
این روند تا سال 92 ادامه 
پیدا کرد تا اینکه شرایط 
به گونه ای پیش رفته که 
تا 60  بیمار  اوقات  گاهی 
درمانی  هزینه های  درصد 

را تأمین می کرد

دکتر سوری: 
تخصیص یــک درصد از 
مالیات بــر ارزش افزوده 
به حوزه سالمت می تواند 
بعنوان ضامنی برای تامین  
از منابع  دائمی بخشــی 
طرح تحول سالمت باشد

)سيسـتم سـرمايش و گرمايش(، پايين بودن کيفيت 
غذا و کمبود نيروی انسـانی پرسـتار و کمک پرسـتار 
و انجـام خدمـات مـورد نياز توسـط همراه بيمـاران از 
مشـكالت مهم اين بيمارستان  ها محسـوب می گردد.

دکتر علیزاده: همانطـور که اشـاره کرديد ارتقاء 
سـطح هتلينـگ بيمارسـتان هـا يكـی از بسـته های 
اجرايـی طـرح تحـول نظام سـالمت اسـت. بـا اجرای 
اين برنامه انتظار می رود اوالً هتلينگ بيمارسـتان های 
دولتـی بـه طـور کامـل بازسـازی و نوسـازی خواهـد 
شـود. به طـوری که تمامی بيمارسـتان ها بـه حداقل 
اسـتاندارد خواهند رسيد. دوم اينكه کيفيت بهداشت، 
تغذيه و خدمات غيرپزشكی بهبود خواهد يافت. سوم 
اينكه تعداد نيروی انسـانی پرسـتاری و کمک پرستار 
به اسـتانداردهای کشـوری نزديک خواهد شـد و امور 
مرتبط با بيماران توسـط کادر شـاغل در بيمارسـتان 
صـورت خواهد گرفت. در مجمـوع رضايتمندی مردم 

از بيمارسـتان های دولتـی هدف اين برنامه اسـت.
  اولویت اجـرای طرح ارتقـاء هتلینگ با 

کدام اقالم اسـت؟
تخت هـای  کيفيـت  و  تعـداد  سـوری:  دکتـر 
بسـتری بيمـاران  ميـز غـذای بيمار  کيفيت تشـک  
پتـو و ملحفـه و بالـش  تجهيـزات مربـوط بـه تخت  
کيفيـت و تنـوع غذای بيمـار  پـرده و پـاراوان و انواع 
جداکننـده هـا  فضـای فيزيكـی اتـاق بيمـار  فضای 
انتظـار و امكانـات همراه بيمار  نيروی انسـانی مراقب 
بيمار  سيسـتم سـرمايش و گرمايش فضای بسـتری  
سـرويس های بهداشـتی و حمـام  سيسـتم احضـار 

پرستار.
  آیـا وزارت بهداشـت در ایـن خصـوص 

موفـق عمـل کرده اسـت؟
دکتر سـوری: بـه جهت اينكـه سـال ها کيفيت 
خدمـات هتلينـگ در برخـی بيمارسـتان های دولتی 
بـه دليـل غيرواقعـی بودن تعرفـه ها، نا مناسـب بوده 
اسـت، بايـد بگوييـم کـه ارتقـاء سـطح هتلينـگ 
يكـی از برنامه هـای ضـروری و مفيـد در عرصـه 
بيمارسـتان هـا اسـت. البته پيش بينی هـای صورت 
گرفتـه بـرای انجـام هتلينـگ در مـدت چهار مـاه به 

نظـر تاحـدودی غير منطقـی و ناممكن اسـت.
  آیـا نکتـه خاصـی در رابطـه بـا بحـث 

هتلینـگ باقـی نمانـده اسـت؟
دکتـر طباطبایـی: سـاخت و سـاز و گسـترش 
بلوک زايمان هم در بسـته هتلينگ ديده شـده اسـت 

کـه بايد بيشـتر بـه آن توجه شـود
دکتـر علیزاده: همانطـور که می دانيـد با اجرای 
بسـته هتلينـگ، بيمارسـتان ها نيـز بـه درجات سـه 
سـتاره، چهار سـتاره و پنچ سـتاره تقسـيم می شوند. 
البتـه ايـن دسـته بنـدی به گونـه اي که بيمارسـتان 
3 ستاره، بيمارسـتانی خواهد بود که حداقل اسـتاندار 
هـا و شـرايط الزم تعريـف شـده بـراي ارائـه خدمات 
قابـل قبـول به خدمت گيرنـدگان را در حوزه خدمات 

هتلينگ، دارا اسـت.
  چـه نگرانی هایـی در خصـوص طـرح 

تحـول سـالمت وجـود دارد؟
دکتر علیـزاده: شـكی وجود نـدارد کـه از زمان 
اجـرای طرح تحول سـالمت در تمامـی مراکز درمانی 
دولتـی سراسـر کشـور تا کنون، شـاهد سـيل عظيم 
ورود بيمـاران از سـمت مراکـز درمانـی خصوصـی به 
سـمت مراکـز دولتی هسـتيم و خير و برکـت اجرای 
ايـن طرح که نمود آن در انجـام پرداخت های به موقع 
هزينه های پرسـنلی، افزايش کيفيت خدمات درمانی 
مـن جمله حضـور اعضـای هيـات علمی و پزشـكان 
مقيـم بـه ترتيـب بـرای ويزيـت در درمانـگاه هـا و 
نوبت هـای کاری عصـر و شـب، نظـارت بيشـتر در 
اسـتفاده از داروهـا و لـوازم پزشـكی و بهبـود خدمات 
هتلينگ بيمارسـتان ها ديده می شـود، شامل تمامی 
کارکنـان و مراجعيـن بـه مراکـز درمانی شـده اسـت 
و بهتريـن فرصـت جهـت ارتقـای کيفيـت خدمـات 
بيمارسـتانی آنطـور کـه درشـان ملـت شـريف ايران 
باشـد، از طريق اجرای طرح تحول سـالمت در بخش 
درمان فراهم شـده اسـت و اين امر نشـان از مديريت 
صحيـح منابـع مالی تخصيـص يافتـه از سـهم يارانه 
در بخـش سـالمت دارد، امـا از منظـر مراکـز درمانی 
بـه عنـوان مهم تريـن ارائـه دهنـدگان خدمـات برای 
بـرآورده نمـودن انتظـارات ذينفعان بيرونـی و درونی 
شـامل سـازمان های باالدسـتی، بيمـاران و کارکنان، 
تأمين کافی بسـترهای مناسـبی نظير نيروی انسانی 
حرفه ای، تجهيزات و امكانات مناسـب ضروری اسـت 
و ايـن دو موضـوع بـا توجـه بـه افزايش تصاعـدی بار 
مراجعـه بيمـاران بـه بيمارسـتان های مشـمول طرح 
تحول نظام سـالمت و افزايش سـطح توقعـات، مراکز 

درمانـی را بـا چالـش روبرو نموده اسـت.
دکتـر سـوری: در رابطـه بـا فراخوان هـا يـک 
نگرانـی ديگـر وجـود دارد و آن ايـن اسـت که بعضی 
شـرکت های تأمين کننـده کاال در اولويت قرار گيرند. 

 تخصصی
فصلنامه

 تخصصی66
فصلنامه

شماره 6 زمستان 93

67
شماره 6 زمستان 93



اين موضوع مسـئله مهمی اسـت کـه می تواند اهداف 
طـرح تحـول سـالمت را دچار خدشـه کند.

دکتـر علیـزاده: از آنجائيكـه بسـياری از مراکـز 
درمانـی دولتـی کشـور بـه لحـاظ سـاختار فيزيكـی 
يعنـی سـاختمانی و تجهيـزات زيربنايـی فرسـوده 
هسـتند و بـا محدوديت های بسـيار زيـادی در زمينه 
تجهيزات پزشـكی به ويـژه تأمين و ارتقـای تجهيزات 
پزشـكی ضـروری مواجـه هسـتند، الزم اسـت جهت 
ارائـه خدمـات درمانـی بـا کيفيت بـاال و حفظ ايمنی 
بيمـار از يكسـو و از سـوی ديگـر، افزايـش کارايی در 
ارائـه خدمـات تشـخيصی و درمانی، بهبـود مديريت 
تخـت از طريـق پذيـرش و ترخيص به موقـع بيماران 
و کاهـش مدت زمـان اقامت بيمـاران بسـتری، مورد 
غفلـت قـرار نگيـرد کـه اميدواريـم تمامـی دسـت 
انـدرکاران نظـام سـالمت کشـور، در ايـن خصـوص 
نيـز راهكاری انديشـيده و امكانـات الزم را بـرای ارائه 

خدمـات مسـتمر فراهـم نمايند.
دکتـر طباطبایی: مصرف بی رويـه دارو خصوصاً 
از چالش هـای  يكـی  هـا می توانـد  بيوتيـک  آنتـی 
جـدی اجـرای اين طرح باشـد. ضمن اينكـه برخی 
کارشناسـان دارويـی معتقدانـد موضـوع نسـخه های 
جعلـی نيـز از چالش هـای پيـش روی طـرح تحـول 
نظـام سـالمت اسـت کـه بايـد بـا آن برخـورد شـود، 
زيـرا حـاال کـه قيمـت دارو کاهـش يافتـه اسـت، 
سوءاسـتفاده کنندگان بـه دنبـال تهيـه داروی ارزان 
قيمـت بـرای قاچـاق آن به بيـرون از مرزها هسـتند.
دکتر سـوری: ضمـن اين که نبايـد فراموش کنيم 
بايـد شـرايطی فراهـم شـود که تمـام کسـانی که در 
نظـام سـالمت کشـور بـه نحـوی نقـش داشـته اند و 
و اکنـون جـزء منتقديـن يـا حاميـان طرح هسـتند 
بتواننـد در يـک فضـای صميمانه با يكديگـر به گفت 
و گـو و مباحثـه بپردازنـد تـا بـه دور از دغدغه هـای 
رسـانه ای و نگرانی هـای سياسـی ايـن طـرح را مـورد 

نقـد و بررسـی قـرار گيرد.
دکتـر علیزاده: عالوه بر مسـاله مسـتهلک بودن 
تجهيـزات پزشـكی، در مراکـز درمانی دولتـی جنرال 
و ريفـرال کـه در سـطح تخصصـی و فـوق تخصصی 
ارائـه خدمـت می نمايند، به دليل افزايش بار اسـتفاده 
از تجهيـزات پزشـكی به ويـژه تجهيـزات پرمصـرف، 
قابليـت اعتمـاد و اعتبار نتايج آن کاهش يافته که اين 
مسـاله به نوبه خـود منجر به کاهش دقـت يا خطای 

تشـخيص و انجام اقدامات درمانی نامناسـب می شود.
دکتر سـوری: ظهـور برخی شـايعه هـا مبنی بر 
موقـت بـودن بودجـه اين طـرح نيـز می تواند بـه آن 
آسـيب بزند. طـرح زمانـی می توانـد اعتمـاد عمومی 
را جلـب کنـد، کـه مسـائل مرتبط بـا حـوزه مالی آن 

تضمين شـده باشد.
  حـال کـه صحبت بـه موضـوع پایداری 
بودجـه طـرح رسـید، به نظـر شـما دولت چه 
راهکارهایـی را در خصوص پایـدار بودن بودجه 
اجـرای طـرح تحـول سـالمت در نظـر گرفته 

؟ ست ا
دکتر طباطبایی: يكـی از خواسـته ها و آرزوهای 
همـه وزارت در حـوزه سـالمت اعتبـارات پايـدار بوده 
اسـت به گونـه ای که منابع آن در قوانين پايدار کشـور 
تدويـن و تصويب شـده اسـت. بـا اجرای طـرح تحول 
توقعـات زيادی در نزد مردم و جامعه پزشـكی شـكل 
گرفته اسـت که به نظر کسـی نمی توانـد ديگر مقابل 

آن جبهـه گيری کند.
دکتر سـوری: تخصيص يک درصـد از ماليات بر 
ارزش افزوده به حوزه سـالمت دائمی شـده اسـت. آذر 
مـاه امسـال مجلس شـورای اسـالمی به منظـور حل 
مشـكالت سـالمت مردم، با واريز هر سـاله يک واحد 
درصـد بـه ماليـات بـر ارزش افـزوده بخـش سـالمت 
موافقـت کردند. براسـاس مـاده ۴۷ طـرح مذکور يک 
واحـد درصـد در هـر سـال به عنـوان ماليات سـالمت 
بـه نـرخ ماليـات بـر ارزش افزوده سـهم دولـت اضافه 
و همزمـان بـا دريافـت، مسـتقيماً به رديـف درآمدی 
کـه بـرای ايـن منظـور در قوانيـن بودجـه سـنواتی 
پيـش بينـی می گـردد، واريـز می شـود. بـر اسـاس 
ايـن گـزارش، صددرصـد منابـع دريافتـی از طريـق 
رديـف يـا رديف هايی که بـرای اين منظـور در قوانين 
بودجـه سـنواتی پيش بينـی می شـود، به پيشـگيری 
و پوشـش کامـل درمـان افـراد سـاکن در روسـتاها و 
شـهرهای دارای بيسـت هزار نفر جمعيـت و پايين تر 
و جامعـه عشـايری )در چهارچـوب نظـام ارجـاع(، 
اختصـاص می يابـد و پـس از تحقـق هـدف مذکـور 
نسـبت به تأميـن تجهيـزات بيمارسـتانی بـا اولويت 
مصـارف  نيافتـه،  توسـعه  مناطـق  بيمارسـتان های 
هيـأت     امنـای ارزی و ارتقـای سـطح بيمـه بيمـاران 
صعب العـالج و افراد تحت پوشـش نهادهای حمايتی 
خـارج از روسـتاها و شـهرهای باالی بيسـت هزار نفر 

دکتر طباطبایی: 
مصــرف بی رویــه دارو 
بیوتیک  آنتــی  خصوصاً 
از  یکــی  می تواند  هــا 
اجرای  جدی  چالش های 
این طرح باشــد. ضمن 
کارشناسان  برخی  اینکه 
موضوع  معتقداند  دارویی 
نســخه های جعلی نیز از 
پیش روی  چالش هــای 
طرح تحول نظام سالمت 
است که باید با آن برخورد 
شود، زیرا حاال که قیمت 

دارو کاهش یافته است، 

دکتر سوری:
 پیش بینی هــای صورت 
گرفته برای انجام هتلینگ 
نظر  به  ماه  در مدت چهار 
تاحدودی غیــر منطقی و 

ناممکن است.

جمعيـت اقدام شـود.
اينجااسـت کـه در  دکتـر طباطبایـی: جالـب 
قانـون پيش بينی شـده اسـت کـه هرگونـه پرداخت 
هزينه های پرسـنلی نظير حقـوق و مزايـا، اضافه کار، 
کمک هـای رفاهی، پـاداش، فوق العاده    هـای مأموريت، 
کارانـه، بهـره وری، مديريـت، نوبـت کاری، ديـون و 
ماننـد آن و هزينه هـای اداری نظيـر اقـالم مصرفـی 
اداری و تأميـن اثاثيـه و منصوبـات اداری از اين محل 

ممنـوع می باشـد.
  یکی از مشـکالت حوزه سـالمت مربوط 
بـه اثرات تـورم اسـت. آیـا زور تورم بـر طرح 

تحـول سـالمت می چربد؟
دکتـر علیـزاده: بـی شـک تـورم نـه تنهـا روی 
پارامترهـای اقتصـادی کشـور، بلكـه می توانـد روي 
بسـياري از شـاخص هاي اجتماعـي و حتـي اخالقـي 
جامعـه اثر سـوء داشـته باشـد و معيارهـاي اخالقي و 
ارزشـي جامعـه را دسـت خوش تغييـرات کند. حتی 
برخـی کارشناسـان در آسـيب شناسـی نقـش تـورم 
معتقدنـد کـه ضايعات اجتماعـي تـورم در بلند مدت 
می تواند از ضايعات اقتصادي آن سـنگين تر باشـد. در 
يـک محيط تورمـي، احتمـال افزايـش بزهكاری های 
مختلـف، اعتيـاد و سـاير مشـكالت اجتماعـي بـراي 
جامعـه جدی تـر اسـت و در نتيجه هزينه زيـادي بر 
بودجه درمانی کشـور تحميل می شـود. از طرف ديگر 
از آنجايـي کـه تورم تأثير بـر بودجه دولـت و درآمد و 
عـدم کارآيي اقتصادي و نظايـر آن دارد، باعث کاهش 
منابـع مالـي در بهداشـت، درمـان می شـود. ضمـن 
آنكـه رکـود حاکـم بـر شـرکت های اقتصـادی بخش 
خصوصی، پتانسـيل آن هـا را نيز کاهـش می دهد. در 
نتيجـه در زمان تورم تقاضا بـراي درمان کاهش مي-
يابـد و سـالمت افراد را بـا خطر رو به رو مي كنـد. ارائه 
دهنـدگان خدمـت نيز به علـت وجود تـورم و ناکافي 
بـودن دسـتمزدها از کيفيـت و کميت خدمـات خود 
مي كاهند و در نتيجه اثربخشـي خدمات آن ها و حتي 

مراقبت هاي پزشـكي کاسـته مي شـود.
 دکتـر سـوری: در اين خصـوص بايـد نگاهی به 
موضـوع درامـد سـرانه داشـته باشـيم. درآمد سـرانه 
باالتـر، سـالمت بهتـر را از طريـق بهبـود وضعيـت 
زندگـي از قبيـل دسترسـي به آب آشـاميدني سـالم، 
جاده هـاي بهتـر، تغذيه مناسـب و نظايـر آن موجب 
مي شـود. درآمـد سـرانه باالتر قـدرت خريد بيشـتري 
را نيـز ايجـاد مي كند کـه مي تواند مسـتقيماً کيفيت و 

کميت مراقبت بهداشـتي را بهبود بخشـد و اسـتفاده 
از آمـوزش را موجـب شـودکه ايـن خـود در فرانيـد 
از بيمـاری هـا بيشـتر ظاهـر مي شـود.  پيشـگيری 
آمـوزش مسـتقيماً سـطح سـالمت مـردم را افزايش 
مي دهـد، زيـرا آن هـا را بـه مديـران قابلـي بـراي اداره 
زندگيشـان مبـدل کـرده و باعث اسـتفاده معقـول از 

منابـع مراقبت هـاي بهداشـتي مي شـود.
دکتـر طباطبایی: نتايـج به دسـت آمده نشـان 
متغيرهـاي  بيـن  بلندمدتـي  رابطـه  کـه  می دهـد 
اقتصـادي و تقاضاي بيمه درمان تكميلـي وجود دارد. 
يافتـه هـا نشـان دادند کـه درآمد ملـي سـرانه و نرخ 
باسـوادي بـا تقاضـاي بيمـه درمـان تكميلـي رابطـه 

مثبـت و معنـي داري دارد
دکتر سـوری: يكی از مشـكالت بخش سـالمت 
اختـالف زيـاد بيـن تعرفه هـاي واقعـي و تعرفه هـاي 
مصوب اسـت. اين امر به اقتصاد و اشـتغال پزشـكان، 
به خصوص پزشـكان جوان لطمه شـديدي وارد آورده 
و از نظـر اخالقـي روابـط بيـن بيمار و ارائـه دهندگان 
خدمـات را بـه صـورت غيراخالقـي مخـدوش نموده 
اسـت. بـی شـک ريشـه ايـن معضـل را می توانيم به 
مباحـث اقتصادی جامعه، درامد سـرانه و شـيب تورم 

ببينيم.
  آیـا زور طـرح تحول سـالمت می تواند 
بـر مشـکالت قدیمـی حـوزه درمـان نظیـر 
هزینـه سـنگین بیمـاران دیابتی بـرای تأمین 

نوارهـای تسـت قنـد خـون بچربد؟
دکتر طباطبايی: خوشـبختانه بسـته بيماران ويژه 
در طرح تحول سـالمت ديده شـده اسـت. قطعاً همه 
جامعـه پزشـكی فعاالنه از موضوع حمايـت از بيماران 
خـاص حمايـت خواهنـد کرد. بحـث نوارهای تسـت 
قنـد و نقش آن در کاهش آسـيب های بيماری ديابت 
موضـوع اثبات شـده ای اسـت. واقعاً نياز به تشـريح و 
تبييـن نـدارد. قطعـاً با آغاز اجرايی شـدن اين بسـته 
می توانيـم اميـدوار باشـيم کـه نوارهـای تسـت قنـد 

شـامل پوشـش بيمه ای شوند
دکتر سوری: بسـياری از مطالعـات، ديابت را مادر 
بسـياری از بيماری هـای ديگر معرفی کرده اسـت. هر 
رويكـردی کـه بتوانـد در ظهور عوارض و آسـيب های 
ديابـت تأخيـر بياندازد، مسـلماً مـورد حمايت جامعه 
پزشـكی قـرار می گيرد. امـا به هرحال نظام بهداشـت 
و درمان هميشـه با محدوديت های مالـی مواجه بوده 
اسـت. شـايد بهتريـن رويكـرد بـرای حمايـت از اين 

علیرضا وهاب زاده
خبرنگار درمان یاب
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بيمـاران همـان رويكـردی اسـت کـه جوامع توسـعه 
يافتـه دنبـال کرده انـد. يعنـی منافـع بيمـار و منافع 
سـازمان های بيمـه گـر ايجـاب می کنـد کـه آموزش 
بيمـار و وسـايل کاهـش دهنده شـيب بـروز عوارض 
بلنـد مـدت ديابت بايد در دسـترس بيمار قـرار گيرد.
پرسـتاران  مشـکالت  بـا  ارتبـاط  در    
چطـور؟ آیـا طـرح تحـول سـالمت می تواند 
موضـوع کمبـود پرسـتار در نظـام درمانـی 
کشـور را برطرف کنـد؟ قطعاً اطـالع دارید که 
اعتراضات متعددی از سـوی جامعه پرسـتاران 
در کشـور صورت گرفته و آن ها خواسـته هایی 
دارنـد که حتـی طی یـک نامه سرگشـاده نیز 

اعـالم کرده انـد.
دکتر سـوری: به نظـر بسـياری از اعتراضـات در 
ايـن حـوزه بيش از اينكه جنبه صنفی داشـته باشـد، 

آلوده به مباحث سياسـی شـده اسـت
  در مـورد اهمیت و ضـرورت هزینه یابی 
در بیمارسـتان و نقـش آن در اقتصـاد درمـان 

توضیـح بفرمایید.
دکتـر علیـزاده: بحـث چگونگـی هزينـه يابی 
در بيمارسـتان، شـيوه های محاسـبه هزينـه يكاها، 
بـه کانون هـای  تسـهيم و نسـبت دادن هزينه هـا 
هزينـه، محاسـبه هزينه هـای هر کانـون و چگونگی 
بـه کارگيـری ايـن داده ها بـرای بهسـازی مديريت 
موضـوع  بيمارسـتانی  نظام هـای  و  بيمارسـتان ها 
بسـيار مهـم و سرنوشـت سـاز بـرای اقتصـاد يـک 
بيمارسـتان اسـت. امـروزه بـه داليـل مختلـف از 
جملـه بـه دليـل کمبـود منابـع و افزايـش تقاضـا 
بـرای خدمات سـالمت می توانيم بگوييـم که اتخاذ 
الينفـک  جـزء  يابـی  هزينـه  صحيـح  متدولـوژی 

مديريـت مـدرن قـرار گرفته اسـت.
  آیـا پژوهشـی در زمینـه هزینـه یابـی 
در سیسـتم خدمـات بیمارسـتان بـه صورت 

مصداقـی وجـود دارد؟
نشـريه  در  کـه  پژوهشـی  در  دکتـر سـوری: 
»حسـابداري سـالمت« در تابسـتان 13۹1 بـا عنوان 
»محاسـبه قيمت تمام شـده دياليز با استفاده از روش 
هزينـه يابـي بر مبناي فعاليت در بيمارسـتان شـهيد 
صدوقي يزد« چاپ شـده نويسـندگان سـعی کرده اند 
بـا اسـتفاده از روش هزينـه يابـي بـر مبنـاي فعاليت، 
قيمـت تمـام شـده دياليـز در بيمارسـتان شـهيد 
صدوقـي يـزد محاسـبه و بـا تعرفـه خدمت مقايسـه 

کننـد. بررسـی های انجـام شـده نشـان می دهـد که 
کل هزينـه هـا و درآمد اختصاصي بخـش، به ترتيب، 
ريـال  و 2.30۴.۹00.000  مبلـغ 1.۷23.۹06.۷۷2 
اسـت. هزينه واحد خدمت دياليز نيز ۴۴2.028 ريال 
محاسـبه شـده اسـت. بر اسـاس يافته هـای پژوهش، 
از طريـق بهبـود عملكـرد، به ويـژه استانداردسـازي 
مصـرف، به منظـور کاهش هزينه هـای مصرفي، و نيز 
اصـالح روش هـای مديريـت منابـع انسـاني، می توان 

قيمـت تمـام شـده خدمت دياليـز را کاهـش داد.
 دکتـر طباطبايـی: همچنيـن در مقالـه ای کـه 
درتابسـتان 13۹2 در فصلنامه بيمارسـتان منتشـر 
شـد بـا هـدف تعييـن بهـای تمـام شـده خدمـات 
بخـش راديولـوژی بـر اسـاس روش هزينـه يابی بر 
مبنـای فعاليـت در بيمارسـتان آموزشـی درمانـی 
گلسـتان اهـواز، قيمـت تمـام شـده 35 خدمـت 
رايـج راديوگرافـی )منـدرج در فهرسـت تعرفه های 
مصـوب دولتـی( بـا اسـتفاده از روش هزينـه يابـی 
مبتنـی بر فعاليـت )ABC( برای بخـش راديولوژی 
بيمارسـتان گلسـتان اهـواز در )1388( محاسـبه 
شـده و يافته هـای ايـن مطالعـه نشـان داد که بين 
قيمـت واقعی خدمـات راديولـوژی مـورد مطالعه و 
تعرفه هـای مصـوب تفاوت وجـود دارد. ايـن تفاوت 
خـود را بـه شـكل زيـان مالـی بـرای بيمارسـتان 

دکتر طباطبایی: 
موضــوع اتباع بیگانه هم 
موضوع بســیاری مهمی 
است  این  واقعیت  است. 
که بــرای درمــان اتباع 
بیگانــه غیرمجــاز هیچ 
هزینه ای از سازمان ملل 
یا ســازمان های دیگر به 
پرداخت  ها  بیمارســتان 
برخــی  در  نمی شــود. 
استان های مرزی متاسفانه 
به دلیل قاچاق انســان و 
متعدد  رانندگی  تصادفات 
در جاده هــای اســتان و 
همچنین شــرایط بسیار 
آن  در  بهداشــتی  ناگوار 
ســوی مرزها بسیاری از 
از  روزه  همه  بیگانه  اتباع 
موجود  درمانی  خدمــات 
استفاده می کنند که جبران 
هزینه های ارائه شده برای 
دانشــگاه علوم پزشکی 

غیرممکن است.

مالـی  نظـام  بهبـود  بـرای  لـذا  می دهـد،  نشـان 
بيمارسـتان و کاهـش هزينه هـای آن الزم اسـت از 
روش هـای دقيـق محاسـبه هزينـه ها ماننـد هزينه 
گـذاری  قيمـت  بـرای  فعاليـت  بـر  مبتنـی  يابـی 

خدمـات اسـتفاده شـود.
   اگـر بخواهیـم بـه برخی ابعـاد خاص از 
اقتصاد درمان اشـاره کنیـم، کـدام محورها را 

مـورد غفلـت می بینید؟
دکتر سـوری: موضوع زباله های بيمارسـتانی به 
عنـوان يكـی از خطرناک تريـن زباله هـای بيولوژيک 
وآلـوده کننـده، به شـدت مـورد توجـه مسـئولين 
بهداشـتی و زيست محيطی است و قوانين و مقررات 
مربـوط بـه آن هـم روز بـه روز سـختر و مشـكل تر 
می شـود و ايـن قوانين و ضوابط سـخت گيرانه برای 
مراکـز توليـد کننده اينگونه زائدات بيـش از هر چيز 
هزينه هـای بااليـی را در پـی دارد و سـبب می شـود 
مديـران ايـن مراکـز کاهـش توليـد زبالـه، بازيافـت 
وتفكيـک و جداسـازی را بـه عنوان اولين اسـتراتژی 
مؤثـر در کاهـش توليد زباله هـای بيمارسـتانی و در 
نتيجه کاهـش هزينه های مديريت پسـماند را مورد 

توجـه ويژه قـرار دهند.
دکتر علیـزاده: موضوع مديريت خـون نيز يكی 
از موضوعاتـی اسـت کـه به نوعـی به مباحـث اقتصاد 

بيمارسـتان بـاز می گـردد. در انتهـای زنجيـره انتقال 
خـون در بيمارسـتان ها، جامعه پزشـكی و گروه هايی 
کـه بـا انتقـال خـون در ارتباط هسـتند بايـد در يک 
فراينـد ملـی و مسـئوالنه بر مصـرف خون بـه عنوان 
يـک ذخيره ارزنده ملی نظارت بهينه داشـته باشـند. 
همچنيـن به منظور کاهـش هزينه هـای مربوطه بايد 
بـا توجـه به تبحـر جامعـه پزشـكی در انجـام اعمال 
جراحـی، فرهنـگ اسـتفاده از مداخالت پزشـكی کم 
تهاجمـی بايد ترويج شـود. ضمن اينكـه بايد فرهنگ 
مصـرف خـون در مراکـز درمانی طبق نياز ضـروری و 
اجتنـاب ناپذيـر بيمار و بر اسـاس مسـتندات اسـتوار 

باشـد نه به خاطـر تقويـت فيزيولوژيک او.
دکتـر طباطبایـی: موضـوع اتبـاع بيگانـه هـم 
موضوع بسـياری مهمی اسـت. واقعيت اين اسـت که 
بـرای درمـان اتبـاع بيگانه غيرمجـاز هيـچ هزينه ای 
از سـازمان ملـل يا سـازمان های ديگر به بيمارسـتان 
هـا پرداخـت نمی شـود. در برخـی اسـتان های مرزی 
متاسـفانه به دليل قاچاق انسـان و تصادفات رانندگی 
متعدد در جاده های اسـتان و همچنين شـرايط بسيار 
ناگوار بهداشـتی در آن سـوی مرزها بسـياری از اتباع 
بيگانـه همـه روزه از خدمات درمانی موجود اسـتفاده 
می کننـد کـه جبـران هزينه هـای ارائـه شـده بـرای 

دانشـگاه علوم پزشـكی غيرممكن اسـت.

دکتر علیزاده:
در زمــان تــورم تقاضا 
براي درمان کاهش مي

با  را  افراد  یابد و سالمت 
خطر رو به رو می کند. ارائه 
دهنــدگان خدمت نیز به 
علت وجود تورم و ناکافي 
بودن دســتمزدها ممکن 
اســت از کیفیت و کمیت 
خدمات خود بکاهند و در 
خدمات  اثربخشي  نتیجه 
آن ها و حتــي مراقبت هاي 

پزشکي کاسته می شود.
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صنعت سالمت در کالم عضو 
هیئت مدیره انجمن صنعت پخش ایران؛      

دکتر سید ابراهیم هاشمی:

نگرش مبتنی بر پایین 
نگه داشتن قیمت است

دکتر سید ابراهیم هاشمی

 

دسته بندی کلی مشکالت صنعت پخش
مشكالت صنعت پخش را بايد به دو دسته اصلی تقسيم کنيم؛ 
اين  به  مستقيم  به طور  که  چالش هايی  و  مشكالت  اول  دسته 
به  مبتال  واقع  در  که  مسائلی  دوم  دسته  و  می گردد  باز  صنعت 
صنعت دارو و تجهيزات پزشكی است و اصل آن به صنعت پخش 
مربوط نيست ولی انعكاس آن به طور غيرمستقيم به صنعت پخش 

آسيب می زند.
  

 چرتکه بازی ممنوع
يكی از مهم ترين معضالت در صنعت پخش اين است که نگرش 
به آن يک نگرش سنتی و به قول معروف چرتكه ای است. هنوز 
تجهيزات  يا  دارو  پخش،  صنعت  که  است  اين  عمومی  برداشت 
يا  داروخانه  به  و  می کند  دريافت  تأمين کننده  از  را  پزشكی 
بيمارستان تحويل می دهد؛ اما واقعيت اين است که در اين مسير 
با صنعت  برخورد حجره ای  می گيرد.  انفعال صورت  و  فعل  يک 
و  استانداردها  ارتقاء  دنبال  به  کسی  که  می شود  سبب  پخش 
می شود صنعت پخش  برخورد حجره ای سبب  نباشد.  تجهيزات 
از تكنولوژی روز دنيا برای برنامه ريزی، نظارت و ساماندهی نتواند 

بهره برداری کند.
 

پرداخت های سازمان های دولتی در وضع هشدار
وضعيت پرداخت های سازمان های دولتی به شرکت های پخش را بايد 
با کلماتی همچون »وحشتناک« يا »مصيبت بار« توصيف کنيم. حتی 
بعد از اجرای طرح تحول سالمت بايد بگوييم که وضعيت نه تنها 
بهبود نيافته بلكه بدتر هم شده است. مسئله اين است که در طرح 
تحول سالمت بيمارستان ها موظف شده اند که داروی مريض را تأمين 
کنند اما ملزم نشده اند که پول شرکت های پخش را بدهند. اين يعنی 
بار بدهی های سازمان های دولتی به صنعت پخش روزبه روز در حال 

افزايش است.
 

تأمین ارز
يكی از سرفصل های جدی در خصوص تأمين دارو و تجهيزات 
عقبه  به  و  نيست  ديروز  و  امروز  به  مربوط  البته  که  پزشكی 
است.  ارزی  مشكالت  موضوع  برمی گردد،  کشور  اقتصادی 
راه  نقشه  غبارآلود،  فضای  دارد.  نياز  شفافيت  به  ارزی  حوزه 
هم  در  را  پزشكی  تجهيزات  و  دارو  تأمين کننده  شرکت های 
شرکت های  برنامه  در  اختالل  که  است  بديهی  می شكند. 
شرکت های  در  پياپی  مشكالت  بروز  با  کاال  تأمين کننده 

توزيع کننده مترادف است.
  

کمبود دارو  یعنی کاهش نظارت
وقتی کمبود دارو اتفاق می افتد، به دنبال آن به دليل اورژانسی شدن 
شرايط، ناچار بسياری از نظارت ها کم رنگ می شود و اين خود آغاز 

گرفتاری های ديگر است.

 

نگرش مبتنی بر پایین نگه داشتن قیمت
از  ديگر  يكی  پزشكی،  تجهيزات  يا  دارو  قيمت  نگه داشتن  پايين 
مشكالتی است که به حوزه بهداشت و درمان کشور آسيب می زند. 
استفاده  دارو  واردات  برای  يارانه ای  يا  مرجع  ارز  دولت  که  زمانی 
می کند، به دنبال آن است که به هر شكلی که شده قيمت دارو را 
پايين نگه دارد. اين تالش دولت باعث می شود که بازار کوچک نگه 
داشته شود و به دنبال آن هم سود و مسائل مالی اين حوزه نسبت 
به بقيه صنايع پايين بيايد. اين اقدام خالف اهداف اصل ۴۴ قانون 
اساسی است، چون ديگر هيچ سرمايه گذاری رغبت نخواهد کرد که 
در اين حوزه سرمايه گذاری کند و اين باعث می شود که پويايی و 
رقابت در اين حوزه وجود نداشته باشد. وقتی قيمت دارو و تجهيزات 
پزشكی پايين باشد، سوء استفاده های بسياری در اين حوزه اتفاق 
می افتد و داروهای ايران به کشورهای همسايه قاچاق می شود که 
در اين صورت سوبسيد دارويی ما شامل حال کشورهای همسايه هم 
خواهد شد. برای اين که مشكالت حل شود، کار معقول و منطقی اين 
است که اجازه بدهيم، قيمت ها واقعی شود و برای اينكه فشاری به 
مردم وارد نشود، از پوشش های بيمه ای استفاده کنيم. به جای اينكه 
50 نوع شرکت بيمه ای مختلف فعاليت کنند بايد مانند کشورهای 
پيشرفته دنيا رفتار کنيم و يک بيمه پايه برای همه ايرانيان تعريف 
شود يعنی همه کسانی که شناسنامه ايرانی دارند، تحت پوشش يک 
نوع بيمه باشند. بايد داروهای اوتی سی يعنی داروهای غير حساس و 
ارزان قيمت مانند قرص های سرماخوردگی که فشاری بر سبد خريد 
خانوار وارد نمی کند، از تعهد بيمه ها خارج شود و به جای آن داروهای 
گران قيمت و تخصصی تحت پوشش بيمه ای قرار گيرد تا اگر يكی از 
اعضای خانواده به بيماری صعب العالج يا خاصی گرفتار شد که نياز به 
داروهای گران قيمت داشت، خانواده دچار ورشكستگی نشود و مجبور 
نباشد بخش زيادی از هزينه دارويی و تجهيزات پزشكی خود را صرف 
درمان فرد بيمارکند. با اين وجود هيچ وقت نبايد پوشش بيمه ای 
صددرصد باشد و فرانشيز درمان صفر شود و خدمات به صورت رايگان 
به بيماران داده شود، چون تجربه ثابت کرده است، در اين صورت 

ميزان درخواست های کاذب افزايش پيدا می کند.
 
 

 تعرفه ها
به دليل همان تفكری که معتقد است بهداشت و درمان بايد ارزان 
باشد، هيچ گاه نظام سالمت ما نتوانسته است بر اساس قيمت تمام شده 
گام بردارد. تجربه نشان داده زمانی که تعرفه ها به شكل غيرمنطقی 
پايين است، برای پزشكان و مراکز درمانی صرفه اقتصادی تعريف 
نمی شود و ما به دنبال آن با پديده ای به نام زيرميزی مواجه خواهيم 
بود. اگر می خواهيم، بازار بهداشت و درمان راه کج در پيش نگيرد بايد 
تعرفه ها را منطقی کنيم تا بازار بر اساس نظام عرضه و تقاضا به صورت 

درست خدمت رسانی کند.
 

 انحصار
محرکه  موتور  رقابت،  که  است  رسيده  نتيجه  اين  به  دنيا  امروز 
کنيم  را سست  رقابت  پايه های  حوزه  يک  در  اگر  است.  توسعه 
خواسته يا ناخواسته کيفيت و سرعت انتقال تكنولوژی به داخل 
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دامن  صنعت  يک  از  نخبگان  خروج  به  و  داده  کاهش  را  کشور 
انحصار  سالمت  نظام  در  نبايد  هيچ وجه  به  من  نظر  به  زده ايم. 
وجود داشته باشد. بايد بازار رقابتی باشد و هر کسی که خدمات 
بهتری به مصرف کننده می دهد، برنده بازار بشود. در حوزه توزيع 
نياز،  از  بيشتر  درصد   30 تا   20 به  بايد  باشد،  چنين  بايد  هم 
سخت گيرانه  استانداردها  و  داده  دارو  توزيع  مجوز  شرکت ها  به 
شود. شرکت هايی که به بهترين شكل فعاليت می کنند، بايد برنده 
انحصار  نبايد  ببرند. در زمينه توليد دارو هم  باشند و سود  بازار 
مجوز  که  می بينيم  حاضر  حال  در  متأسفانه  باشد  داشته  وجود 
داده  داروسازی  شرکت   20 از  بيش  به  داروها  از  برخی  ساخت 
شرکت  يک  به  فقط  دارويی  ساخت  مجوز  موارد  برخی  و  شده 
خاص داده شده که اين درست نيست. در واقع نقصی در اين دو 
حالت وجود دارد. در حالت اول توليد دارو يا تجهيزات پزشكی 
و در حالت دوم هم  بود  نخواهد  مقرون به صرفه  کارخانه ها  برای 
انحصار ايجاد می شود و درصورتی که آن کارخانه به هر دليلی در 
يک مقطع زمانی خاص آن دارو را توليد نكند، کشور با مشكل 

کمبود مواجه می شود.
 

برنامه محوری و پایداری سیاست ها
يكی از منطقی ترين مطالبات تأمين کنندگان و توزيع کنندگان،انتظار 
ايجاد  پايدار  است که سياست گذاری های  اين  از سياست گذاران 
شرکت ها  است.  ثبات  عدم  سرمايه گريزی  عوامل  از  يكی  کنند. 
برای اينكه بتوانند برای آينده خود برنامه ريزی کنند نياز به ثبات 
آيين نامه هــا و بخشـنامه ها دارند. مــا بايد تــا حدودی بتوانيم 
آينده را پيش بينی کنيم تا چشم اندازی برای اداره شرکت داشته 
را  خود  پروژه های  بتوانيم  و  باشيم 
نمی توانيم چشمان  ببريم.  پيش 
خود را ببنديم و حرکت کنيم.

 

حاضر  کسی  ديگر  کند،  تغيير  مدام  سياست گذاری ها  وقتی 
رو  هم  شرکت ها  و  بود  نخواهد  کشور  در  سرمايه گذاری  به 
اين  به  ريشه ای  بخواهيم  اگر  می کنند.  حرکت  ورشكستگی  به 
موضوع نگاه کنيم بايد بگوييم که پيش زمينه ثبات، دوری جستن 
چه  با  و  کسی  چه  اين که  است.  سليقه ای  برنامه ريزی های  از 
غذا  سازمان  يا  بهداشت  وزارت  کشور،  رأس  در  ديدگاه سياسی 
و دارو است، نبايد باعث تغيير در سياست گذاری های کالن شود؛ 
سياست ها فقط بايد در شرايط اضطراری تغيير کنند نه اينكه هر 
کسی از راه رسيد، بگويد من اين را قبول دارم و آن را قبول ندارم 

و با اين شيوه بخواهد تغيير ايجاد کند.
 

 تولید و خدمات در حوزه سالمت مانند نفت می تواند 
پول ساز باشد

در  ايران   ،1۴0۴ سال  در  ساله   20 چشم انداز  سند  اساس   بر 
صنعت سالمت نه تنها بايد به خودکفايی برسد بلكه بايد بتواند 
نياز منطقه را هم تأمين کند. انتظاری که از صنعت سالمت وجود 
دارد، اين است که مانند نفت پول ساز باشد و در واقع هم اگر اين 
صنعت مورد حمايت قرار بگيرد، می تواند چنين باشد. اگر صنعت 
سالمت در ايران پول ساز شود، نه تنها منافع اقتصادی زيادی به 
همراه دارد بلكه منافع سياسی و فرهنگی را هم به دنبال می آورد. 
 ، 1۴0۴ سال  در  که  می بينيم  شود  حمايت  صنعت  اين  از  اگر 
ميزان صادراتی که برای اين حوزه در نظر گرفته شده بود، بيشتر 
از انتظار است، چون اين صنعت ظرفيت بسيار بااليی دارد. برای 
راه طراحی  نقشه  که  است  نياز  برسيم،  جايگاه  اين  به  ما  اينكه 
کنيم و ستاد راهبردی راه اندازی کنيم و نيازهای اين صنعت را 

تأمين کنيم تا شاهد رشد در اين حوزه باشيم.
 

 سخن پایانی
بدهی  پخش،  صنعت  در  نقدينگی  کمبود  اينكه  کالم  خالصه 
بيمه ها و چک های برگشتی داروخانه ها و مراکز درمانی دولتی از 
جمله مهم ترين مشكل صنعت پخش کشور است که اميدواريم با 

مداخالت مسئوالن مرتفع شود.

در شرکت های پخش چه می گذرد؟

از ترکیدن شیشه های شربت 
تا خودزنی شرکت های پخش

دکتر محـــمد حجت پنــاه، پزشــکی عمومــی دارد و در کنــار آن، 
مدیریــت یک شــرکت تجهیــزات پزشــکی را نیز بر عهــده گرفته 
اســت. شــرکت پخــش بهســتان، از ســال 85 پایه گذاری شــده 
امــا فعالیــت خــود را از مهرمــاه ســال 1386 آغاز کرده اســت.

دکتر محـمد حجت پناه
] مدیرعامل بهستان پخش [
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مذاکره داروخانه با 20 واردکننده
سراغ  به  نمی توانند  روزمره  و  روزانه  موارد  برای  داروخانه ها 
پخش  شرکت  هم  و  است  زياد  تنوع  هم  بروند.  واردکننده 
دارو،  و  تجهيزات  واردکننده  شرکت   20 از  است  ممكن 
 20 با  نمی تواند  داروخانه  يک  باشند.  داشته  متنوع  اقالم 
پخش  شرکت  به  را  خود  درخواست  کند.  مذاکره  واردکننده 
 500-۴00 که  پخشی  از  می تواند  راحت تر  اين طور  می دهد. 
ميليون تومان در ماه از آن خريد دارد، خدمات دريافت کند.

تکیه گاه مدیران پخش، سیستم کاماًل الکترونیکی است
پخش  يک  تجهيزات  از  اصلی  جزء  کارآمد  و  به روز  نرم افزار 
فاکتور  صدور  و  آنالين  به صورت  گزارش گيری  است.  کارآمد 
جزء نيازهايی است که هر تأمين کننده کاال از توزيع کننده خود 
توقع دارد. به فاصله ای که يک دارو در يک انبار جابجا می شود، 
بايد  آنالين  به صورت  داروخانه ها  موردنياز  گزارش های  تمامی 
گيری،  سفارش  و  چک ها  تاريخ  و  فاکتورها  باشد.  اختيار  در 
برای  نرم افزاری  سيستم  است.  قابل دسترسی  سهولت  به  بايد 
نظرسنجی و دريافت انتقادات مشتری ها ضرورت ديگری است 
که بايد در شرکت های پخش به آن توجه شود. درمجموع بدون 
اطالعات  باتالق  در  پخش  الكترونيكی، صنعت  جامع  نرم افزار 
پردازش نشده گرفتار می شود. نرم افزار می تواند مسير گردش 
اطالعات را کوتاه کند و به صورت آنالين سفارش ها به وزارت 
کاال  واگذارکنندگان  يا  پزشكی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
می رسد و آن ها می توانند ليست موجودی خود را ارائه دهند.

بارکدها باید مانیتور شوند
را  جلساتی  اخيراً،  پزشكی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
مبنی بر تأکيد استفاده از بارکد روی داروهايی که توليد يا وارد 
مانيتور  بايد  بارکدها  اين  تمامی  است.  کرده  برگزار  می شود، 
شود. قدم بعدی آن است که داروخانه ها هم بايد مانيتور شود. 
اگر اين امر صورت پذيرد، می توانيم بگوييم که نظام هوشمند 
و تحت کنترل توزيع محقق خواهد شد؛ اما اآلن به اين شكل 
نامبرهای   بچ  با  را  کاال  يک  پخش،  شرکت های  حتی  نيست. 
يک  را  استامينوفن  به عنوان مثال  می کنند.  توزيع  مختلف 
شرکت توليد می کند. اين قرص بچ مختلفی دارد. شرکت های 
پخش چون در فاکتورها و سوابقشان بچ را قيد نمی کنند، در 
صورت بروز عوارضی در دارو نمی توان به داروخانه مراجعه کرد 
است.  مصرف شده  يا  برگردانده  دارو  اين  که  شود  مطمئن  و 
متأسفانه اآلن توزيع دارو به اين صورت نيست. من نمی بينم که 
هوشمندی در آن باشد. وزارت بهداشت اين موضوع را قبول دارد.

رقابت با خارجی ها سخت است
پخش در کشور ما هنوز به صورت حرفه ای توسعه پيدا نكرده 
کوچک  کمپانی های  با  رقابت  در  بخواهند  زمانی  اگر  است. 
خارجی قرار بگيرند، هيچ گونه امكان رقابتی وجود ندارد؛ يعنی 

جذابيتی برای واگذارنده ای ندارد.

ریشه مشکالت
سرچشمه  شرکت ها  خود  از  دارو  صنعت  مشكالت  گاهی   
می توانند  بهتر  ريخته  به هم  سيستم  در  شايد  می گيرد. 
اولويت  صدر  در  شفاف سازی  بايد  دهند.  انجام  را  کارهايشان 
بهداشت و همچنين سازمان غذا و  قرار داده شود. وزارت  ها 
دارو بايد ليست را به صورت آنالين در اختيار داشته باشند. در 
آن صورت قطعاً برخی شرکت ها نمی توانند اين مقدار فروش 
داشته باشد. همچنين بسياری از کارهايی را که مسئول فنی 
متوجهش شود را نمی توانند انجام بدهند. زمانی که برای خود 
چارچوبی تعيين کنيد، بايد در آن راستا پيش برويد. نمی توانيد 
را نمی خواهم. به جرئت می توان گفت  اين اسلوب  بگوييد من 
اگر به معنای واقعی کلمه بخواهيم موضوع را دنبال کنيم بايد 
بسيار  دارو  قاچاق  از  جلوگيری  و  دارو  کنترل  کنيم  اعتراف 
گذاری  نام  مطلوب  وضعيت  که  است  چيزی  آن  از  ضعيف تر 

می شود.

سرما بدتر از گرما
واژه »زنجيره سرد« به اين معناست که اين کاال از وقتی که توليد 
بيماری مورد استفاده قرار می گيرد،  تا وقتی که توسط  می شود 
بايد شرايط دمايی و رطوبتی اعالم شده را داشته باشد. اگر هر 
کيفيت  به  اعتماد  نباشد،  درست  عنوان شده،  موارد  از  قسمت 
دارو از بين می رود. بايد اين کارها را در کارخانه های توليد دارو 
انجام دهيم. تمامی اين موارد محافظتی در کارخانه ها بايد صورت 
بگيرد. فرض کنيد دارويی بايد از تهران به تبريز يا بوشهر برود. 
چگونه شرکت های پخش، در حمل ونقل، درجه حرارت را کنترل 
می کنند؟ تصور کنيد که دارو با خودروی باری که روی آن را 
برزنت کشيده اند به اهواز يا اردبيل می رود. در سرما، شربت دارويی 
يخ می زند و شيشه آن می ترکد. خودروی حمل دارو همان طور 
که سيستم سرمايش دارد، بايد سيستم گرمايش نيز داشته باشد. 
به ياد داشته باشيد، داروها آن قدری که در حالت انجماد تغيير 
می کنند، در حالت افزايش دما تغييری نخواهند داشت. البته نبايد 

فراموش کنيم که در داروخانه ها اين وضعيت بدتر خواهد شد.

یک پارت خرید، مابقی قاچاق!
مشكلی که در اين زمينه وجود دارد، دسترسی به مراکزی است 
که بارکد نمی زنند. منطقی اين است که اطالعاتی از داروهای 
توزيعی در دسترس باشد تا به راحتی وضعيت قاچاق آن مورد 
بررسی قرار بگيرد. پخش خصوصی، حدود سی تا چهل درصد 
يک  در  دولتی،  در حقيقت پخش  اما  دارد  عهده  بر  را  توزيع 
و  می خرد  داروخانه  را  دارو  پارت  يک  دارد.  قرار  امن  حريم 
پس از آن قاچاق دارو به بازار سرايت می کند. اگر بارکدها زده 
کار  اين  جلوی  بگيرد،  صورت  آن  روی  دقيق  نظارت  و  شود 
گرفته می شود. توليدکننده يا واردکننده بايد روی داروها بارکد 
بزنند؛ يعنی يک شماره متعلق به يک جعبه دارويی خواهد بود. 
بدين ترتيب، بازرس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی 
بايد  اين طرح  البته اجرای  متوجه قاچاق بودن دارو می شود. 
زده می شود.  دارو  روی  بارکد  مثاًل  ريزی شود.  برنامه  درست 
بعد در کامپيوتر وارد نمی شود. بيمار می رود. پيامک می کند و 
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پاسخ می آيد که اين دارو فاقد اعتبار است. وقتی به داروخانه 
مراجعه می کند که چرا داروی تقلبی به من داده ايد، داروخانه 
نيز به شرکت ما منعكس می کند. همه جوانب کار بايد صحيح 

و به روز صورت پذيرد.

شرکت پخش، گلوگاه شرکت های واردکننده و 
تولید کننده است

به نظر من اگر کسی بخواهد در کار دارو و تجهيزات پزشكی قوی 
عمل کند، بدون داشتن يک پخش قوی نمی شود. پخش در واقع 
گلوگاه شرکت های واردکننده است. اطالعات در شرکت پخش بايد 
به واگذارنده بازگردد. اطالعات بازار و توزيع زير بنای مارکتينگ 
است. اگر غيراز اين باشد، اين شرکت ها، قدرت مانور خود را از 
واردکننده،  شرکت  که  است  اين  در  مصلحت  می دهند.  دست 
پخش هم بزند. بر فرض می خواهد اين دارو را به پخش های دولتی 
بدهد. مشخص نيست کجا برده اند و کجا فروخته اند. شرکت های 
توليدی يا وارداتی می خواهند حرکتی انجام دهند که داروی خود 
را جا بيندازند، به همين جهت کارخانه ها و واردکننده ها بهتر است 

خودشان پخش داشته باشند.

مشکالت طرح تحول نظام سالمت
نمی کند.  پرداخت  را  هزينه ای  بيمار  سالمت،  نظام  تحول  طرح  در 
و  تأمين  را  درخواست ها  بيماران،  نيازمندی های  بيمارستان ها طبق 
هزينه را پرداخت می کنند. اين يعنی يک نقدينگی خيلی زياد بايد 
بيمارستان  بررسی می کردم که يک  پيش  باشد. چندی  در گردش 
حدود ۷ ميليارد و هفتصد ميليون تومان به پخش ها بدهكار است. 
از  بيش  شايد  است.  دولتی  مراکز  از  اکثراً   پخش،  مراکز  مطالبات 
يک سال از سررسيدشان گذشته باشد. زمانی که طرح تحول نظام 
مراکز  به  بيمار  نداشتند.  پول  بيمارستان ها  بود،  نشده  اجرا  سالمت 
بايد  حاال  کند.  تهيه  را  خود  داروی  بتواند  تا  می کرد  مراجعه  ديگر 
خودشان خريداری کنند و پول بيشتری بگيرند که بيمار بيرون نرود. 
به همه بيمارستان ها دستور داده شده که اگر به دارويی نياز داريد 
خودتان بايد اقدام به تأمين دارو کنند. حتی تجهيزات قلب و چشم 
بايد خريداری شود. با اين کار نقدينگی زيادی باز می گردد. هم به 
نفع بيمار و هم به نفع شرکت های پخش است. در زمان بيمار نيز 
صرفه جويی می شود. هيچ تفاوتی بين تأمين تجهيزات و داروها وجود 
ندارد. اينكه فكر کنيد که هزينه دارو خرد است و هزينه تجهيزات 
پزشكی باالتر، اين طور نيست. همان طور که شما بايد داروی اورژانس 
به همين  ... هم شرايط  و  قلب  استند  و  لنز  درباره  تأمين کنيد،  را 

منوال است.

چک برگشتی از داروخانه ها
وضعيت مالی مشتری و وصول مطالبات از مهم ترين چالش هايی است 
نفروخته ايم،  را  دارويی  يا  تجهيزات  وقتی که  تا  هستيم.  آن  درگير  که 
هزينه می کنيم تا آنرا بفروشيم، اما وقتی آن ها را فاکتور کرديم، مسئول 
وصول مطالبات و دريافت هزينه خودمان هستيم. متعهد می شويم، به 
واگذارکننده مان پرداخت کنيم. اگر پرداختهای مشتری هايمان خوب نباشد 
بايد هزينه ها را از سودمان پرداخت يا عمدتاً از تسهيالت بانكی مان با سود 
باال تأمين کنيم. گاهی اوقات چک های برخی داروخانه ها برگشت می خورد. 
هزينه های جانبی ما باال رفته ولی می گويند قيمت دارو را می خواهيم پايين 
نگه داريم. هيچ يک از مراکز پخش، بيش از دو درصد سود خالص ندارند. 

هميشه از داروخانه ها طلبكار و به واگذارنده ها بدهكاريم.

شرکت های پخش، بهترین مشتریان بانک ها
در سوی مقابل، شرکت های پخش يكی از بهترين تأمين کنندگان سود 
برای نظام بانكی هستند. ساليانه بالغ بر چند صد ميليارد تومان گردش 
مالی داريم. صدها هزار چک از مشتريان نزد بانک می گذاريم. صنعت پخش 
گردش مالی برای بانک ها ايجاد می کند و در ازای آن بانک ها تسهيالت 
در اختيار ما قرار می دهند؛ اما اين کفايت نمی کند. پشتيبانی نظام بانكی 
از صنعت پخش نبايد به اينجا ختم شود. در خارج از ايران طرحی وجود 
دارد که بانک ها بايد متعهد شوند و پول داروخانه را پرداخت کنند. در آنجا، 
اين داروخانه نيست که هزينه خودش را پرداخت می کند، بلكه قراردارد 
سه جانبه ميان شرکت پخش، داروخانه و بانک وجود دارد. بانک در مقابل 
فاکتورهای پخش راساً از حساب داروخانه برداشت می کند و به حساب 

پخش واريز می کند.

 و اگر الزم باشد بانک تأمين اعتبار می کند و سود را از داروخانه می گيرد. 
ولی در اينجا مجبوريم که بدحسابی داروخانه را ما از طريق اخذ تسهيالت 
از بانک پوشش دهيم. جالب است بدانيد که بانک ها به دنبال اين روند مالی 
جديد که در خارج کشور سال ها است که برقرار است، هستند اما داروخانه ها 
زير بار نمی روند. چون عادت کرده اند، با تأخير هزينه ها را به شرکت های 

پخش پرداخت کنند.

خودزنی در میان شرکت های پخش
ديده می شود. حتی  به  وضوح  رقابت  بين شرکت های پخش 
شرکتی  مثاًل  می افتد.  اتفاق  هم  »خودزنی«  موارد  برخی  در 
کاال  بيايم،  باال  من  اينكه  برای  می گويد  کاال  واگذارنده  به 
با  سه  ماهه  يا  دو  ولی  فروشم  می  داروخانه  به  يک ساله  را 

واگذارنده تسويه می کند.
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اقتصاد شرکت های فعال در صنعت کاالهای 
سالمت محور بر دوش شرکت های پخش است

؟ هدف از تأســیس شرکت پخش 
تجهیزات و ملزومات پزشکی چیست؟ 
و چرا برخی شرکت های تولیدکننده یا 
واردکننده کاال خودشان مستقیم اقدام 

به راه اندازی شرکت پخش می کنند؟
 کانال های توزیــع در واقع پُل های 
کاال  تأمین کننــده  بیــن  ارتباطی 
از تولیدکننده یــا واردکننده و  اعم 
مصرف کنندگان هســتند و هرچقدر 
این سیســتم بهینه تر باشد می توان 
تأمین کننده  به موفقیت یک سازمان 
کاال بیشــتر امیدوار بود.  نظام توزیع 
متناســب و بهینه می تواند کاال را در 

زمان و به قیمت و شرایط مناسب در اختیار مصرف کننده قرار دهد. 
اصوالً شرکت های تأمین کننده به جهت افزایش سطح سرویس خود 
برای مشتریان و آگاهی های الزم از پتانسیل و سهم خود و رقبا از 
بازار، مقایســه قیمت ها، نقاط ضعف و قوت کاالی خودی و آگاهی 
از نظرات مصرف کنندگان نهائی، اقـدام به تأسیس شرکت پخش 
می نمایند. برخی شــرکت ها نیز ترجیح می دهند عالوه بر عرضه 
کاالی خود در عمده فروشی ها، خودشان مستقیم در بازارهای خرده 
فروشــی و مویرگی حضور پیدا کنند. البته برخالف تصور عموم، 
پخش جابجایی کاال از یک نقطه به نقطه دیگر نیست، بلکه پخش 
یک علم اســت که مباحثی از قبیل تأمین موجودی کاال )زنجیره 
تأمین(، انبارداری و نگهـــداری صحیح و علمی کاال، بسته بندی 
مدرن و حمل مکانیزه را شــامل می شــود که هر یک به تنهایی 
استانداردهای خود را داشــته و در این موارد کتاب ها و مقاالت و 

دستورالعمل های متعددی به رشته تحریر در آمده است.
؟ مهم ترین ویژگی های یک پخش کارآمد را چه می دانید؟

  مهم ترین ایــن ویژگی ها عبارت اند از توزیع مویرگی و رعایت 
قیمت یکســان در سراسر کشــور، نظام مندی در کار به صورت 
عادالنه، قانون محور بودن، کمک به تولیدکننده در امر برند سازی، 
ایجاد و توســعه فرهنگ صحیح مصرف و حمایت از تولید داخل، 
بازخورد گرفتن از مصرف کننده  و همکاری با تامین کننده جهت 

خدمات پس از فروش است.
؟ وقتی جنابعالی در سال ۱39۱ به عنوان مدیرعامل پخش انتخاب 

شدید، اولویت شما در برنامه هایتان چه بود؟
  اولویت اول من بهره جویی از یک سیستم پخش کارآمد جهت 
حضور فعال در نقطه به نقطه )Coverage( مناطق تحت پوشــش 
شــرکت بود، لیکن انجام این مهم نیاز به ابزارهایی از قبیل دفتر 
مرکزی، انبار، نرم افزار، ناوگان توزیع، شــمای سازمانی و از همه 
مهم تر نیروی کارآزموده و متخصص در امر پخش داشت، که پس 
از مطالعه و بررسی های همه جانبه و به یاری خداوند متعــــال و 
با کمک متخصصان و مدیـران آینده نگری که جذب شدند یکی 
پس از دیگـری آمـاده بهره برداری شدند. در حال حاضر شرکت 

مجوز پخش منطقه ای آرایشی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی را 
در ۴ استان دارد ولی مطابق برنامه 5 ساله توسعه شرکت درصدد 
ارتقاء شرکت و دریافت مجوز پخش سراسری دارویی، تجهیزاتی، 
آرایشی و بهداشتی هستیم. در حال حاضر با بیش از 60 نماینده 
معتبر و پخش های منطقه ای در استان های مختلف سراسر کشور 
و حدود ۱۸00 داروخانه و بیمارستان در سطح استان های تهران و 

البرز فعالیت دارد.
؟ شما از بیمارستان ها به عنوان گروهی از مشتریانتان یادکردید، 
دقیقاً بفرمایید چه خدماتی از طریق سیستم پخش به بیمارستان ها 

ارائه می شود؟
  خدمات کالیبراسیون در محل و به روز رسانی ابتدایی دستگاه ها 
و نیز آموزش پرستاران و پزشکان جهت استفاده بهینه در بخش های 

مختلف بیمارستان از خمات ما است.
؟ چه معیارهایی در انتخاب سبد کاالیی مؤثر هستند؟

  معیار اصلی ما ارائه کاالهای متناســب قیمتی و کیفیتی برای یک 
بخش مشــخص از بازار و همچنین ارائه سبد کامل از آن رده کاالیی 
اســت به صورتی که مشــتری بتواند تمام آن کاالها را از یک پخش 

تامین کند.
؟ با توجه به رقابت تنگاتنگ شرکت های پخش، پیش شرط های 

اولیه برای توسعه یک شرکت پخش را چه می دانید؟
  به نظر این جانب شــرکت پخشی می تواند گام های اولیه برای 
حضور مســتمر در بازار را محکم بردارد که اصل جلب اعتماد را 

مدنظر قرار دهد چراکه اعتماد زیربنای فعالیت هر پخش است.
الف( جلب اعتماد تأمین کننده: چرا که پخش بایستی امین تولید 

کننده  یا وارد کننده باشد.
ب( جلب اعتماد نمایندگان و مشتریان: به دلیل اینکه سرمایه های 

استراتژیک و شرکای اقتصادی یک پخش هستند.
پ( جلب اعتماد کادر فــروش که به عبارتی نان آوران اصلی یک 

پخش هستند.
؟ به نظـــر شما برای اینکه تیم فروش پخش موفق و سالم عمل 
کنند شرکت های پخش چه برنامه هایی را باید مد نظر داشته باشد؟
  هر شرکت و سازمان اگر با استراتژی تعریف شده و مشخص و 
نقشه راه صحیح و حساب شده، قدم بردارد حتماً به نتیجه مطلوب 
خواهد رسید و با کمترین امکانات به بیشترین بهره وری می رسد. 
با توجــه به تخصصی بودن مقوله فروش در صنعت پخش، بالطبع 
برای داشتن یک فروش سالـم و موفق بایستی برنامه ریزی صحیح، 
اجــرای درست و کنترل های الزم در دستورالعمل ها را مدنظر قرار 

دهیم.
؟ امکانات نرم افزاری چه نقشی در موفقیت یک شرکت پخش ایفا 

می کند؟
  معمــوال پخش از نرم افــزار جامعی اســتفاده می کند که از 
سیستم های مکانیزه حســابداری، انبارداری، خزانه داری، حقوق 
و دستمـــزد، فروش، مدیریت راهبردی، زیرسیستم بدهکاران و 
گزارش های چرخشی تشکیل شده است.نحوه دریافت سفارش ها، با 

محمد حسینی
]  مدیر عامل شرکت درمان 

یاب پخش آریا [

تبلت و به صورت لحظه ای است و ویزیتور هر آن اطالعاتی از قبیل  گفتگو با محمد حسینی مدیر عامل شرکت درمان یاب پخش آریا
آخرین موجودی کاالی قابل فروش در انبار، تعداد فاکتورهای باز 
هر مشــتری و میزان بدهی عقب افتاده و محاسبه رأس گیری 

سررسید چک از تاریخ صدور فاکتورها را در اختیار دارد.
؟ وقتی با مدیران صنعــت پخش صحبت می کنیم، همه آن ها 
به اهمیت مدیریت مالی و مدیریت مطالبات به عنوان یک مؤلفه 

اصلی اشاره می کنند. دلیل این موضوع را چه می دانید؟
  مدیریت مالی در صنعت پخش یعنی مدیریت همه داشته ها 
و نداشــته ها. بعد از فروش مهم ترین عامل مؤثر در شرکت های 
پخش بحث وصول و اعمال کنترل های مالی است. وصول یکی از 
عوامل مهم در ادامه فعالیت و بقای بنگاه است. کم توجه ی به این 
بخش موجب یک بعدی شدن سازمان خواهد شد و در بلندمدت 
به شــرکت های پخش آسیب خواهد رســاند و نهایتاً موجب 
ورشکستگی فعالیت خواهد شد. شناسایی ریسک و استفاده از 
ابزارها و راهکارها در شرکت های پخش اهمیت بسزایی دارد. نگاه 
فروش در شرکت های پخش باید تواما با وصول و ارتباط منطقی 
بین پورسانت فروش با وصول باشد همچنین یک سیستم اعتباری 
برای تک تک مشتریان وجود داشته باشد. مدیران در شرکت های 
پخش به همان اندازه که بر فروش تأکیددارند بر وصول نیز تأکید 
داشته باشند و به اصطالح مدیران فروشی نباشند. عدم وصول 
به موقع مطالبات باعث می شود که شرکت برای تأمین نقدینگی 
از اعتبارت استفاده کند و هزینه های مالی شرکت افزایش یابد. 
ایجاد واحد مستقل حسابداری وصول در کنار حسابداری امور 
شعب، امور مراکز و.....، پرداخت پاداش وصول متناسب با عملکرد 
و با تأکید بر جمع آوری به موقع و محاســبه تأخیر در مطالبات 
کنترل های مالی با آموزش، و نظارت های سیستم حسابداری و 
توجه به حسابرسی داخلی به عنوان یک بازوی همکار می تواند 

در این امر مؤثر باشد.
؟ در این میان نقش حسابرسی چیست؟

  در واقع حسابرسی داخلی نقش مهم تری به جز کشف تقلب 
و تبانی انجام می دهد حسابرسی داخلی باعث اثربخشی و ایجاد 
ارزش افزوده در فرآیند های سازمان می شود و سرعت سرمایه در 
گردش را در سازمان بیشتر می کند. درنتیجه سود بیشتری عاید 

صاحبان و ذینفعان شرکت می شود.
؟ لطفاً در رابطه با نحوه توزیع کاال در پخش توضیح بفرمایید؟

 On-Line بدین صورت است که حواله ها در انبار به صورت   
چاپ می گردد و توزیع کاال از لحظه دریافت ســفارش و تائید 
مدیران مربوطه فروش در استان های تهران و البرز بین ۱2 تا 2۴ 
ساعت و در شهرستان ها حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت است. 
با توجه به Batch Number های تولید کاال و تاریخ انقضاء که 
بر روی کاال ثبت شــده اند و اساس کار اجرای سیستم FIFO را 
تشــکیل می دهند و هم چنین هولوگرام های بازرگانی که جهت 
مشخص نمودن اصالت کاال بر روی اقالم درج می گردند، امکان 
ردیابی کاال وجود دارد. نحوه وصول مطالبات در شبکه مویرگی 
توســط تعدادی از مأمورین وصول با دســتگاه های پوز سیار 
انجام می پذیرد. در این سیســتم عالوه بر ویزیتورها که توسط 
GPS تبلت ها کنترل می گردند، ناوگان حمل ونقل و موتورهای 
کارپردازان وصول مطالبات نیز به سیستم های GPS مجهز و قابل 

ره گیری نقطه به نقطه هستند.
؟ جایگاه آموزش در توسعه شرکت های پخش را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
  همان طور که در ابتدای صحبت ها اشــاره کردم، پخش یک 
علم است. بنابراین گســترش برنامه های آموزشی، جزء اصول 

اولیه پیشرفت در آن محسوب می شود. انجام دوره های آموزشی 
پیوســته فروش و بازاریابی به صورت هفتگی و ماهیانه، مالی و 
اداری، اصول و فنون مذاکــره، اصول انبارداری و توزیع و اعزام 
پرسنل به مؤسســات معتبر آموزشی جهت ارتقاء سطح دانش 
تخصصی و دعوت از اســاتید برجسته به سازمان یکی از اصول 

اصلی و انکارناپذیر پخش است.
؟ جنابعالی با چه مشــکالت مهمی در صنعت توزیع تجهیزات 

پزشکی مواجه هستید؟
  الف ( واردات بی رویه دستگاه های بدون کیفیت و باقیمت های 

بسیار پایین و ناکارآمد.
ب ( وجود کاالهای قاچاق که از کشورهای همسایه وارد می شوند 
و بالطبــع با توجه به عدم پرداخــت هزینه های گمرکی و ثبت 
سفارش های قیمت پایین تری دارند که گهگاه هم سالمت جامعه 

را نیز در معرض تهدید قرار می دهند.
پ( نوسانات قیمت ارز که تأثیر مستقیمی بر تعادل بازار دارد.

؟ در زمینه توزیع و پخش تجهیزات پزشکی از دولت و تشکل های 
صنفی چه انتظاری دارید؟

   یکی از مهم ترین مشــکالت صنعت پخش، عدم شناخت 
درباره آن است. خدمت رسانی این صنعت در گرمای خوزستان 
تا سرمای اردبیل، بدون وقفه و با این گستردگی، تعهدی است 
که تعطیل بردار نیست. اما در جامعه ما بســیاری از افراد، این 
کار پرزحمت را به درستی نمی شناســند. نگرانی آنجاست که 
دستگاه های متولی از آن بی خبر باشند. به طور خالصه با توجه به 
هزینه های روز افزون شرکت های پخش می توانیم مشکالت را در 

سه دسته کلی این گونه بیان کنیم:
الف( افزایش قانونی مارژین شرکت های پخش همان گونه که در 
اولین کنفرانس صنعت پخش ایران از مقامات کشوری درخواست 

گردید.
ب( جلوگیری از ورود کاالهای بدون کیفیت و بدون گارانتی

ج( جلوگیری از ورود کاالهای قاچاق به بازار ایران



مروری بر سیاست های 
اقتصادی دولت برای 
خروج غیرتورمی از رکود

اما مشكالت  معلوم هستند  اقتصادی  راه حل های مشكالت  و  اقتصاد  اگرچه 
هر کشور نسخه خاص خود را می خواهد و با توجه به اينكه داليل بروز اين 
مشكالت در کشور ما منحصر به فرد است، لذا راه حل هم بايد چنين باشد و 
خوشبختانه به نظر می رسد اين امر در نگارش اين سند تا حدود زيادی لحاظ 
شده و از معدود اسناد منتشر شده ای است که مؤلفان آن از ادبيات ساده، بومی 
و قابل فهم استفاده کرده اند. با توجه به کوتاه مدت بودن زمان اجرای اين سند و 
سياست های آن که تأکيد بر پيشران های اقتصادی بخصوص در بخش صادرات 
اقتصاد  بودن  برون گرا  و  بر درون زا  مقاومتی که  اقتصاد  و سياست های  دارد 
عملياتی  و  اجرايی  ملموس تری  به طور  که سند  می رفت  انتظار  دارد،  تأکيد 
باشد و به همراه خود راهبردها و نقشه عملياتی کردن مناسبی داشته باشد. 
اگرچه از نظر اصولی و با توجه به سياست های توسعه ای و برنامه ای )اقتصاد 
مقاومتی و خصوصی سازی( و تجارب موفق جهانی، دولت نبايد مستقيم اقدام 
به نوشتن اين سند می کرد، بلكه بايد اين سند توسط بخش خصوصی اقتصاد 
کشور تهيه و اجرا می شد و توسط دولت نظارت و اجرای آن تسهيل می شد. 
نوع  اين  به  تا رسيدن  اقتصادی که 80درصد آن دولتی است  البته در  صد 
به  را  عالقه مندان  توجه  مثال  به عنوان  رابطه  اين  در  است.  بسيار  راه  نگاه، 
 2006  -200۴ سال های  برای  که  ترکيه  اقتصادی  توسعه  راهبردی  برنامه 
از  می کنم.  جلب  شد  اجرايی  و  نوشته  ترکيه  صادرات  بهبود  جهت  در  و 
بخش  اقتصادی  فعاالن  از  نفر   26 سند،  آن  تنظيم کنندگان  نفره   3۴ گروه 
نمايندگان معاونت تجارت  را  بقيه  و  بانكی  از سيستم  نماينده  خصوصی، 1 
برنامه  پنج گانه  هدف های  تحقق  به منظور  می دادند.  تشكيل  ترکيه  خارجی 
راهبردی، 20 گروه کاری تشكيل شد. در ايـن گروه های کـاری نماينـدگان 
بخش خصوصی و عمومی عضويت داشتند. به طورکلی 600 نماينده از ۷0 نهاد 

درمــان
اقتصاد

دکتر حسن شکوهی
رئیس اتحادیه واردکنندگان 

مکمل های غذایی و

عمومی و خـصوصی در ايـن گروه ها فعاليـت می کردند. اين سند 
عملياتی  برنامه های  و  استراتژی ها  کلی،  سياست های  اساس  بر 
با 81درصد  ترکيه  ارزش صادرات  آن  نتيجه  در  و  اجرا  تنظيم، 
ميليارد  به 5/85  ميليارد دالر در سال 2003  از 2/۴۷  افزايش 
گفتن  به  نيازی  البته  و صد  يافت  افزايش  در سال 2006  دالر 
ندارد که درست است سند با نگاه به شرايط ادامه تحريم ها و عدم 
رفع آن ها تنظيم شده است، اما کيست که نداند ديپلماسی فعال 
سياسی، بهبود مناسبات خارجی و برقراری روابط سالم و منطقی 
بر مينای احترام متقابل با ديگر کشورهاست که می تواند سبب 
توسعه واقعی و رفع مشكالت شود. نبايد فراموش کنيم که اقتصاد 
جهان توسط بخش خصوصی اداره می شود و اين اقتصاد نمی تواند 
با اقتصادی که بخش اعظم آن دولتی است، داد و ستد تجاری 
کند. عالوه بر اين توجه به اين نكته ضروری است که سياست 
يک بام و دوهوا به سرانجام مطلوب نمی رسد. دولت ظاهراً اجبار 
به بند بازی بين دو قطب اقتصاد يعنی بخش خصوصی و بخش 
دولتی دارد که اين مشكل ساز است. البته حق می دهم که اين امر 
زمان بر است و سرعت انتقال زياد باعث تالشی اقتصادی می شود.

موانع جدی بر سر راه فرآیند خروج از رکود
ــش  ــی، کاه ــای داخل ــش تقاض ــی، کاه ــای مال ــامل تنگن ش

ظالمانــه تحريم هــای  کنــار  در  ســرمايه گذاری 

راه های برون رفت از رکود
ارتقای  صادرات،  تشويق  و  تسهيل  مؤثر،  تقاضای  افزايش  شامل 

بهره وری از منابع موجود

فصول چهارگانه سند
1- سياست های اقتصاد کالن 2- سياست های بهبود فضای کسب وکار 

3- تأمين منابع مالی ۴- فعاليت ها و محرک های خروج از رکود

عوامل اوليه خروج از رکود به عنوان »نيروهای پيشران« تكانه اوليه را  «
بر بدنه توليد کشور وارد می کنند.

سياست های بانكی و اعتباری و سياست های توسعه بازار سرمايه که در  «
جهت تأمين منابع مالی موردنياز برنامه خروج از رکود عمل می کنند،

 عوامل انتشاردهنده هستند که انتقال رونق ايجادشده در يک بخش 
به ساير بخش های اقتصاد را به عهده دارند.

سياست های اقتصاد کالن شامل سياست های پولی، ارزی و مالی در  «
کنار سياست های بهبود محيط کسب و کار نقش عوامل زمينه ساز 
را ايفا خواهند نمود که شدت اثر تكانه ها و عوامل انتشاردهنده را در 

جهت ايجاد رونق تعيين می کنند
)شامل  « صادرات  تشويق  و  تسهيل  سياست های  نيز  نهايت  در  و 

غيرنفتی(،  صادرات  توسعه  سياست های  و  تجاری  سياست های 
به عنوان اصلی ترين سياست های تحريک تقاضا، سبب خواهند شد 
تكانه اوليه ايجادشده در سمت عرضه اقتصاد، در مراحل بعدی و در 

اثر افزايش تقاضا تداوم داشته باشد.

مشکالت اجرایی طرح در نگاه کلی:
نحوه تطبيق سياست ها با وضع موجود و عملی کردن آن ها با توجه  «

به ساختار واقعی اقتصاد )بخش های اقتصادی موجود(، نحوه عبور از 
مقاومت ها و همراه کردن و يا خنثی کردن اقدامات بخشی از بدنه 
اين سياست ها خواهند سنگ اندازی کرد،  مقابل  در  اقتصادی که 

مشخص نيست.
نحوه پايش طرح: پايش طرح و بررسی ميزان اجرا و پيشرفت آن  «

به کارگروهی در خود دولت واگذار شده است. اين درست مثل اين 
است که حسابرسی يک شرکت را به خود آن شرکت واگذار کنند. 
بهتر بود حداقل پايش طرح به اتاق ايران که پارلمان بخش خصوصی 

است واگذار می شد.
ايجاد راهكار مناسب برای پايش عملكرد مالی دولت و بررسی ميزان  «

مؤثر کاربرد سرمايه ها و هزينه ها در بخش های تعيين شده. نظارت 
بر سيستم مالی دولت در اجرا )کاهش پرت مالی سرمايه گذاری ها 
ناحيه حيف و ميل هزينه کردن  از  بيشترين آسيب  و هزينه ها(. 
سرمايه های تخصص يافته در طرح ها به کشور وارد می شود. کاماًل 
قابل رديابی است که مثالً از هر واحد پول هزينه شده در يک طرح، 

قسمت اعظم آن با سندسازی و داللی هدر می رود.
با توجه به سياست های يک سال گذشته به نظر می رسد دولت برای  «

خروج از مشكل بيشتر واردات را حمايت کرده تا توليد. البته روشن 
است که ساختارهای وارداتی نفوذ بيشتری در اداره اوضاع دارند.

درحالی که بايد توليد بيشترين سود را داشته باشد، در شرايط فعلی  «
و در بازار فعلی داللی، احتكار، سوداگری، فساد و دزدی بيشترين 

سود را دارد.
همزمان با آزادسازی اقتصادی بايد دولت نقش نظارتی خود را تقويت  «

کرده و امكان اعتراض ساده قانونی مردم به کيفيت، کميت و قيمت و 
پيگيری آن را فراهم سازد.

قوانين متغير، فرسوده بودن و خود رأی بودن بدنه دولت از سطح  «

سیاست های 
اقتصاد 

کالن شامل 
سیاست های 
پولی، ارزی و 
مالی در کنار 
سیاست های 
بهبود محیط 
کسب و کار 
نقش عوامل 

زمینه ساز را ایفا 
خواهند نمود 
که شدت اثر 

تکانه ها و عوامل 
انتشاردهنده را 
در جهت ایجاد 

رونق تعیین 
می کنند

 تخصصی
فصلنامه
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معاونت وزرا به پايين از داليل عمده مشكالت اقتصادی است.
نه خصوصی صرف  « که  اقتصادی  بخش های  تكليف  کردن  روشن 

هستند نه دولتی صرف بهتر روشن شود. نمی شود يک عده تشكل 
اقتصادی هم از توبره بخورند هم از آخور. سودشان مال خودشان 

باشد، زيانشان بر گرده مردم.
جای حمايت از صنايعی که ارزبری کم و ارزآوری زيادی دارند مثل  «

توليدات  و  فرش  صنايع دستی،  سالمت،  گردشگری  گردشگری، 
فرهنگی و بومی خالی است.

قطعاً اين خروج که نيازمند تزريق پول است، حتی اگر در بخش های  «
توليدی باشد، منجر به تورم خواهد شد )حتی کم( و لذا ايجاد انتظار 
خروج غير تورمی از رکود خيلی علمی و عملی نبوده و منجر به ايجاد 

انتظار غير واقعی می شود.

رئوس سیاست های سند – پیشنهادها
الف- سیاست های اجرایی بانکی )1-1 تا 8-1(

تمرکز سند در اين بخش بر انضباط مالی، پرداخت و کاهش بدهی 
دولت و بانک ها به بانک مرکزی، متناسب نمودن سود سپرده ها با نرخ 
تورم، استقالل بانک مرکزی، کنترل پايه پولی، افزايش ضريب فزاينده 
پولی، جهت دار بودن خروجی های صندوق توسعه ملی و بهبود ترکيب 
پايه پولی به نفع دارايی های خارجی است. اگرچه سياست ها درست 
تدوين شده اما با توجه به ساختار نظام بانكی و بخصوص نوع مالكيت 

بانک ها دولت در اين قسمت قطعاً با مشكل مواجه خواهد شد.
استقالل کامل بانک مرکزی و کنترل و نظارت بر بانک ها و توقف  «

فعاليت مؤسسات مالی تأييد نشده و شفاف سازی از اهم امور اين 
بخش است.

يكی از مشكالت اساسی تبديل بانک ها به بنگاه های اقتصادی است  «
که سبب کاهش کارايی آن ها در انجام رسالت اصلی بانک ها )فراهمی 

تسهيالت( شده است. درست است که حسب قانون بانک ها مجازند 
۴0درصد سرمايه خود را در بخش های درآمدزا سرمايه گذاری کنند، 
اما بايد مشخص شود که سرمايه گذاری های حتی تا ۷0درصد برخی 
بانک ها در چه اموری صورت گرفته است. سرمايه گذاری بانک ها در 
بخش های غير مولد و غير توليدی مثل خريد امالک، هايپرمارکتها 
و ... سبب هدايت نقدينگی به مسيری است که نه تنها سبب افزايش 

ضريب پولی نشده بلكه سبب کاهش آن شده است.
و  « متعلقه  سود  ميزان  و  بانک ها  در  ارزی  سرمايه گذاری  مورد  در 

امكان برداشت ارزی مشتری اقدام درستی بايد انجام شود که البته 
در بند 3-3۴ به شكل ايجاد صندوق های سرمايه گذاری ارزی برای 
جمع آوری و به کارگيری منابع ارزی خارج از نظام بانكی ديده شده 

است؛ اما بهتر است هر بانكی مستقيم اقدام نمايد.

ب- سیاست های اجرایی ارزی )1-9 تا 13-1(
سياست های اين بخش شامل اصالح ترازنامه بانک مرکزی، حرکت 
بهبود  ارز،  انتقال  و  نقل  ارز تک نرخی، کاهش هزينه های  به سوی 
مبادالت ارزی و شناخت ابزارهای جذب منابع ارزی خارجی می شود.

حرکت به سوی يک نرخی شدن ارز بايد با سرعت بيشتری انجام شود  «
تا نه تنها از ايجاد رانت جلوگيری شود بلكه تكليف فعاالن اقتصادی 

روشن و امنيت سرمايه گذاری ايجاد شود.
مورد  « در  تابعه  واحدهای  عمل  نحوه  مورد  در  بايد  مرکزی  بانک 

تخصيص ارز و عمليات اجرايی مرتبط با بانک ها شفاف سازی بيشتری 
رانت،  از  جلوگيری  کنترل  برای  کارآمدتری  ابزار  و  نموده  اعمال 

رشوه خواری و فساد داشته باشد.
نظارت بهتری بر عملكرد صرافی بانک ها صورت گيرد. «
امكان انتقال ارز از سيستم بانكی )عالوه بر صرافی ها( برای اشخاص  «

حقيقی فراهم شود. اين امر حداقل نتيجه اش داشتن آمار درست 
است.

ج- سیاست های اجرایی مالیاتی )1-14- تا 22-1(
سياست های اين بخش شامل افزايش معافيت مالياتی حقوق بگيران 
و صاحبان مشاغل، يكسان سازی نرخ ماليات بر حقوق، حذف ماليات 
تكليفی فعاليت های پيمانكاری و کاهش نرخ مؤثر ماليات اشخاص 
حقوقی کاهش نرخ نهايی ماليات بر درآمد اشخاص حقيقی و افزايش 
طبقات درآمدی مشمول ماليات، اصالح ساختار مشوق های مالياتی 
معافيت ها،  شفاف سازی  و  سرمايه گذاری  از  مؤثر  حمايت  باهدف 
فنی  آموزشگاه های  از  حمايت  مرزنشينان،  تعاونی های  از  حمايت 
ساختار  اصالح  و  غيرنفتی  صادرات  از  حمايت  آزاد،  حرفه ای  و 

معافيت های مالياتی است.
البته  بازبينی شود.  بايد  در اين بخش به نظر می رسد چند مورد 
مهم ترين کاری که بايد صورت بگيرد که از ميزان ضرايب مالياتی 
تعيين شده برای بخش های مختلف مهم تر است، سالم سازی سيستم 
مالياتی کشور است که از فرارهای مالياتی و حيف وميل حقوق مردم 
جلوگيری شود. البته ايجاد سامانه الكترونيكی شروع شده و خوب 

است، اما نظارت مستمر می خواهد.

د- سیاست های بودجه ای- سیاست های اجرایی 
بودجه ای )1-23 تا 37-1(

استقالل کامل 
بانک مرکزی و 
کنترل و نظارت 

بر بانک ها و 
توقف فعالیت 

مؤسسات مالی 
تأیید نشده و 

شفاف سازی از 
اهم امور این 
بخش است.

سياست های اين بخش شامل اولويت تخصيص اعتبارات و توسعه 
وزارت  مازاد  اموال  فروش  و  کاربری  تغيير  عمرانی،  فعاليت های 
خانه ها و مؤسسات دولتی ملی و استانی، واگذاری طرح های تملک 
آموزشی،  فرهنگی،  حوزه های  در  دولت  سرمايه ای  دارايی های 
درمانی، ورزشی و ...، استفاده از تسهيالت تأمين مالی و خارجی 
با سپردن تضمين های الزم،  )فاينانس( معادل 35 ميليارد دالر 
صورت  در  توليدی  واحدهای  به  تحقيقاتی  هزينه های  پرداخت 
کسب مجوز توليد يا ثبت اختراع داخلی يا بين المللی، پيش بينی 
يارانه تسهيالت بهره وری و ارتقاء دانش فنی در بودجه های ساالنه، 
از  مؤثرتر  حمايت  هدف  با  مالياتی  استهالک ها  ساختار  اصالح 
سرمايه گذاری، اعطای معافيت مالياتی به تجديد ارزيابی دارايی ها، 
وضع ماليات بر سود تقسيم شده بين سهامداران، تعويق ماليات و 
پذيرش استهالک شتابان، معاف نمودن آورده نقدی سهامداران از 
ماليات سود و تلقی سود پرداختی به عنوان هزينه های قابل قبول، 
اعطای اعتبار مالياتی برای سرمايه گذاری های خارجی و مشترک، 
در   )Capital Gains Tax( سرمايه ای  سود  بر  ماليات  وضع 

امالک و مستغالت
 شفاف سازی و نظارت بر تغيير کاربری و فروش اموال مازاد وزارت  «

تملک  طرح های  واگذاری  و  دولتی  اموال  فروش  نحوه  و  خانه ها 
و  مناقصه ها  و بست در  بند  از  و جلوگيری  دارايی های سرمايه ای 

مزايده ها
بهتر است پرداخت هزينه های تحقيق و توسعه به واحدهای توليدی و  «

اختراعات به صورت خريد محصول توليدی عمل شود تا از حيف وميل 
جلوگيری شود.

بهتر است پيش بينی رديف يارانه تسهيالت بهره وری و ارتقاء دانش  «
فنی در بودجه های ساالنه جهت افزايش بهره وری به صورت خريد 

محصول عمل شود.
وضع ماليات بر سود تقسيم شده بين سهامداران: بهتر است به نحوی  «

عمل شود که مجدداً به وضع سابق و کتمان کاری در بنگاه ها منجر 
نشده و شفافيت بنگاه ها حفظ شود.

ه- سیاست های اجرایی راهکارهای مدیریتی )1-38 تا 
)52-1

سياست های اين بخش شامل تشكيل واحد سازمانی جهت احصاء 
به  دولت  بدهی های  تسويه  دولت،  تعهدات  و  بدهی ها  پايش  و 
بخش خصوصی از محل مطالبات دولت از اشخاص، فروش اوراق 
مشارکت و اسناد خزانه اسالمی، ايجاد صندوق قابل معامله سهام 
انتفاعی در فرا بورس، جلب  عدالت، مزايده پروژه های نيمه تمام 
عمومی  پروژه های  واگذاری  طريق  از  بخش خصوصی  مشارکت 
عمومی-خصوصی،  مشارکت  قراردادهای  قالب  در  غيرانتفاعی 
تسويه بدهی های دولت از محل منابع مالی حاصل از فروش سهام 
بدهی های  محل  از  دولت  بدهی های  تهاتر  دولتی،  شرکت های 
مالياتی اشخاص، انتقال بدهی های سازمان ها و شرکت های دولتی 
به حساب  است  ايجادشده  يا دولتی  قانونی  تكاليف  به موجب  که 
بدهی های دولت، تهاتر مطالبات شرکت های غيردولتی از دولتی 
مطالبات  اجرايی وصول  عمليات  توقف  دولت،  به  پآنها  بدهی  با 
دولت و رفع ممنوعيت خروج در سقف مطالبات آن ها از دولت و 
اختصاص منابع وصولی دولت از موارد مشخص برای تسويه بدهی 

دولت به بانک ها
 بهتر است در اين بخش راهكار مناسب برای پايش عملكرد مالی  «

دولت و بررسی ميزان مؤثر کاربرد سرمايه ها و هزينه ها در بخش های 
تعيين شده. نظارت بر سيستم مالی دولت در اجرا سبب کاهش پرت 

مالی سرمايه گذاری ها و هزينه ها خواهد شد.
شفاف سازی و نظارت بر نحوه فروش اموال دولتی و واگذاری طرح های  «

تملک دارايی های سرمايه ای و جلوگيری از بند و بست در مناقصه ها 
و مزايده ها

 شفاف سازی در نحوه واگذاری اموال مازاد دستگاه های اجرايی بابت  «
تأديه بدهی

اين  « بر  هم  خصوصی سازی  از  غير  ديگری  سازمان  است  بهتر 
دادوستدهای اين بخش ناظر باشند.

در  « که  است  محدود  افرادی  با  کوچک  حلقه ای  کشور  مديريت 
سمت های مختلف جا به جا می شوند. سن مديريتی کشور زياد است 
و سن باال سبب محافظه کاری زياد می شود حتی اگر کم تحرکی را در 
نظر نگيريم. به عالوه دوره طوالنی مديريت سبب ايجاد داربست هايی 
می شود که به سادگی قابل تغيير نيستند، اگر نخواهيم از اصطالح 
معمول بده بستان استفاده کنيم. در کشوری که بخش عمده جمعيت 
آن جوان است نياز به حضور مديريت جوان غير قابل انكار است. بعد 
از 30 سال زمان اعتماد کردن به گروه بزرگ تری از هم وطنان برای 

اداره کشور قاعدتاً بايد رسيده باشد.
 سيكل برگرداندن مديران به سمت های قبلی خود در يک سازمان اگر 

باعث پسرفت نشود، پيشرفتی به بار نخواهد آورد.

و- سیاست های اجرایی بهبود محیط کسب و کار )2-1 تا 
)22-2

فضای کسب و کار به مجموعه عواملی اطالق می شود که در بيرون 
از بنگاه وجود دارد و بر عملكرد بنگاه اثری تعيين کننده می گذارد.

در  دولت  مداخالت  کاهش  شامل  بخش  اين  سياست های 
رفع مشكالت،  و  پيگيری  تسريع خصوصی سازی،  قيمت گذاری، 
ارتقاء  اعتبار،  اخذ  شاخص  اصالح  مالياتی،  برخط  فهرست  ارائه 
کارت های  اعتبار  مهلت  افزايش  مديران،  مسئوليت  شاخص 
صدور  تسهيل  سفارش،  ثبت  تسهيل  سال،  پنج  به  بازرگانی 
مجوز در مبادی ورودی و خروجی، استقرار پنجره واحد تجاری 
بازنگری فهرست و حقوق ورودی کاالهای  فرامرزی در گمرک، 
مبادله مرزی، کاهش تعداد طبقات تعرفه ای مقررات صادرات و 
واردات از چهارده بره شش، بهبود فرآيندهای اجرايی، پيگيری 
گمرکات،  الكترونيكی  کامل  ارتباط  سرمايه گذاری،  مشكالت 
اصالح بخش نامه ها و رويه های اجرايی مزاحم و مخل کسب وکار 
فعاليت هايی  در  سرمايه گذاری  کالن  محيط  به  بخشی  ثبات  و 
از طريق عقد  اوليه است،  که دولت تأمين کننده انحصاری مواد 

قراردادهای ده ساله تأمين مواد اوليه.

ثبات سياست ها و رويه ها و اعتمادسازی از اهم امور اين بخش است.  «
بهترين روش اجرای اين سرفصل ها ايجاد يک شبكه الكترونيكی با 
دسترسی تمام ارگان های درگير است. مهم ترين فايده اين امر کاهش 
هزينه ها، سرعت عمل تجاری، جلوگيری از ايجاد فساد و از بين رفتن 

امضاهای خاص و گلوگاه های ايجاد رانت و فساد است.
با توجه به حرکت دولت به سمت حذف قيمت گذاری جای بسی  «

قيمت گذاری  به  شروع  مجدداً  سازمان ها  برخی  که  است  تعجب 
کاالهای غير انحصاری و غيراساسی نموده اند. قيمت گذاری مكمل های 
غذايی توسط وزارت بهداشت به هنگام ثبت اين فرآورده ها که اقالم 

امکان انتقال 
ارز از سیستم 
بانکی )عالوه 
بر صرافی ها( 

برای اشخاص 
حقیقی فراهم 
شود. این امر 

حداقل نتیجه اش 
داشتن آمار 

درست است.
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غير دارويی و مكمل محسوب می شوند از آن جمله است.
بهتر است در اين بخش ترتيبی اتخاذ شود که سابقه اشخاص دارای  «

سوءپيشينه قديمی که حسب رأی دادگاه محروميت فعاليت اجتماعی 
دريافت  سوءپيشينه  عدم  برگه  تاريخ  پس ازآن  و  ندارند  اقتصادی 
کرده اند، از فايل سوابق حذف شود تا کار اضافی بر نيروی انتظامی 

تحميل نشود و در زمان و هزينه صرفه جويی به عمل آيد.

ز- سیاست های بانکی و اعتباری )3-1 تا 18-3(
کاهش  بانک ها،  سرمايه  افزايش  شامل  بخش  اين  سياست های 
بدهی بخش دولتی به بانک ها، تسری معافيت های مالياتی بازار 
بانک ها،  معوق  مطالبات  وصول  تسهيل  پول،  بازار  به  سرمايه 
کاهش  سررسيد،  از  پيش  مشارکت  اوراق  خريد  باز  ممنوعيت 
نسبت مطالبات غيرجاری بانک ها به ميزان حداقل 2 واحد درصد 
در سال، الزام بانک ها به فروش اموال غيرمنقول مازاد به ميزان 
تأمين  سهم  افزايش  بانک ها   الزام  سال،  در  درصد   21 حداقل 
سرمايه در گردش بنگاه ها از مجموع اعتبارات پرداختی بانک ها 
به حداقل 61 درصد، ساماندهی مؤسسات اعتباری بدون مجوز 
از  درصد   25 حداقل  تأمين  از  اطمينان  کسب  به  بانک ها  الزام 
حقوق  محل  از  سرمايه گذاری  پروژه های  نياز  مورد  مالی  منابع 
صاحبان سهام، دقت در اعطای تسهيالت و گسترش دامنه نفوذ 
کارت های اعتباری می شود. به نظر می رسد با توجه به وضعيت 
مقاومت  با  تا 11-3  بندهای 8-3  اجرای  بانكی  کنونی سيستم 
زيادی مواجه، کم اثر و احتماالً اجرايی نخواهند شد. بخصوص در 
بخش مؤسسات اعتباری بدون مجوز و بانک های وابسته به نهادها 

و ارگان ها. سالی که نكوست از بهارش پيداست!

ج- بازار سرمایه- سیاست های اجرایی بازار سرمایه )19-3 
تا 41-3(

رويكرد  با  سرمايه  بازار  توسعه  شامل  بخش  اين  سياست های 
گسترش  سرمايه،  تشكيل  در  اوليه  بازار  نقش  تقويت  تحقق، 
بازار  در  خارجی  سرمايه گذاری  دولتی،جذب  بهادار  اوراق  بازار 
اوراق بهادار، افزايش نقش تأمين مالی مبتنی بر کاال، کمک به 
تأمين مالی بنگاه های اقتصادی از طريق اوراق بهادار، تنوع دادن 
تمامی  به منظور پوشش دادن  مالی  تأمين  نهادهای  و  ابزارها  به 
نيازهای سرمايه گذاران و شرکت های سرمايه پذير با استفاده از 

بورس و صندوق های پروژه است.
مهم ترين سياست اين بخش که می تواند سبب تحرک اقتصادی  «

شود همانا جذب سرمايه گذاری خارجی است. اين امر دور از ذهن 
است مگر مذاکرات هسته ای به نتيجه برسد و تسهيالتی در جهت 
ورود و خروج اتباع خارجی ايجاد و احساس امنيت سرمايه گذاری 

ايجاد شود.
از ديگر نكات مهم اين بخش نبود آمار و اطالعات و شفاف نبودن  «

پروسه های کاری است که سبب عدم تمايل به سرمايه گذاری می شود.

صادرات غیرنفتی- محرک های خروج از رکود )4-21 تا 
)49-4

سياست های اين بخش شامل اين بخش عمدتاً شامل سياست های 
موانع  رفع  و  کاری  مقررات  و  زمينه ها  تسهيل  صادرات،  تشويقی 

صادراتی، تسهيل مراودات پولی بانكی، تسهيل سفر تجار خارجی با 
تسهيل صدور ويزا، يكسان سازی مقررات با ساير کشورها، تسهيالت 
مرزی گمرکی، بهبود و تجهيز ناوگان های حمل ونقل، عقد تفاهم نامه 
با کشورها، توسعه زيرساخت های تجاری اقامتی توريستی، بهبود 
راه های مواصالتی به گمرکات ورودی و خروجی کشور، احداث بانک 
در گمرکات و کشورهای هدف، مديريت واحد مرزی توسط گمرک 

ايران است.
به ارقام زير توجه کنيد:

صادرات سال 13۹2: ۴2 ميليارد دالر با احتساب ميعانات گازی و 
بدون احتساب نفت، گاز و تجارت چمدانی

واردات سال 13۹2: 52 ميليارد کسری تراز بازرگانی: سال ۹0: 
 18 ميليارد، سال ۹2: 10 ميليارد

 اقالم عمده وارداتی سال ۹2:
وسايل نقليه با موتور پيستونی درون سوز به ارزش 2/8 ميليارد دالر، 
برنج 2/3 ميليارد دالر، گنجاله 1/8 ميليارد، ذرت دامی 1/5 ميليارد 

دالر، گندم 1/2۷ ميليارد دالر
متوسط قيمت هر تن کاالی صادراتی در سال گذشته 3۹1 دالر «
متوسط قيمت هر تن کاالی وارداتی در سال گذشته 1.51۴ دالر «

نگاهی خيلی کوتاه به ۴ قلم اول صادرات و واردات انگلستان 
بيندازيم:

UK Import

1  Crude
Petroleum $44,527,894,328 7.20%

2 Cars $35,545,518,928 5.80%

3  Refined
Petroleum $28,130,407,221 4.60%

4
 Packaged
Medica-
ments

$16,887,806,430 2.70%

Uk Exort

1 Cars $35,424,737,140 8.20%

2  Refined
Petroleum $30,125,943,529 6.90%

3  Crude
Petroleum $24,318,036,196 5.60%

4
 Packaged
Medica-
ments

$22,058,762,385 5.10%

می بينيد که در هر دو مورد مشابه هستند و اين امر گويای خيلی 
چيزهاست که فرصت پرداختن به آن نيست.

ایجاد تحرک و ایجاد رشد در صادرات ممکن است 
به شرط تحقق:

عدم دخالت دولت در امر صادرات و رفع موانع صادراتی و يكسان سازی  «
اسناد و مقررات

آزادی عمل صادرکننده در نحوه هزينه کردن درآمد صادراتی خود «
همگرايی و ايجاد گروه های بزرگ صادراتی «

وضع مالیات بر 
سود تقسیم شده 
بین سهامداران: 

بهتر است به 
نحوی عمل شود 

که مجدداً به 
وضع سابق و 

کتمان کاری در 
بنگاه ها منجر 

نشده و شفافیت 
بنگاه ها حفظ 

شود.

ايجاد امكانات مناسب و مطمئن بانكی برای نقل و انتقاالت ارزی  «
صادرکنندگان

شناخت کشورهای هدف که اين امر مسئوليت رايزن های اقتصادی  «
وزارت خارجه است که به صورت آنالين و مستمر اطالعات هدف را 
در اختيار صادرکننده قرار دهند. اين امر بهتر است با هماهنگی اتاق 

ايران صورت گيرد تا افراد متخصص اعزام شوند.
بازارهای خلق الساعه. درست  « اتكا به  داشتن ديد بلندمدت و عدم 

است که بازار کشورهای همسايه فرصت های خوبی هستند، اما به 
دليل بی ثباتی ممكن است آسيب وارد کنند. مثالً بسته شدن بازار 

افغانستان و شيفت صادرکنندگان به بازار عراق.
و  اوکراين  مسئله  در  روسيه  درگيری  که  هم  روزها  *اين 
احتماالً  آمريكا سبب  و  اروپا  با  اين کشور  روابط  در  اختالل 
دنبال  به  روسيه  و  شد  خواهد  کشورها  اين  توسط  تحريم 
ما می توانند  تأمين کننده های جديد است که صادرکنندگان 
از آن بهره ببرند. البته ترکيه پيش دستی کرده و قرارداد 100 
ميلياردی با روسيه امضا کرده است اما هنوز روسيه ظرفيت 

زيادی برای خريد کاالهای ما دارد.
توجه بيشتر به کاالهايی که ارز بری کم و ارز آوری بااليی دارد مثل  «

توريسم، توريسم سالمت، توليدات بومی کشاورزی )که البته نياز 
کمتری به آب دارند(، توليدات دامی و توليدات فرهنگی.

يكی از مهم ترين درآمدهای انگلستان در ساليان گذشته از محل  «
موسيقی بوده است. برای مثال:

گروه Spice Girls در سال 2008 از محل موسيقی 30 ميليون 
دالر درآمد داشته است. فيلم Spiceworld در اکران سوپربال 
Adele سال گذشته مبلغ ۴5  10 ميليون دالر فروخت. خانم 
ميليون دالر از محل فروش موزيک برای انگلستان درآمد داشته 
است. در حال حاضر گروه One Direction از محل موسيقی و 
فروش لوازم تبليغاتی درآمد هنگفتی را به اقتصاد انگلستان تزريق 
می کنند. چرا ما که مهد فرهنگ و تمدنی سه هزار ساله هستيم از 

اين امكان بالقوه استفاده نكنيم. موارد مشابه زياد است.
توجه به مسئله توريسم امری حياتی است. سرمايه گذاری در اين  «

بخش مادی و معنوی است. عالوه بر ايجاد زيرساخت ها بايد امنيت 
فكری برای گردشگران ايجاد شود. احساس آرامش بيرونی به هنگام 
هيجان درونی ناشی از کشف ناديده ها و ناشناخته از اولين دغدغه های 

يک توريست است.
توريسم سالمت از مواردی است که به دليل ضريب فزاينده پولی  «

و ضريب اشتغال زايی باال می تواند به محل درآمد ارزی مناسبی 
برای کشور تبديل شود. با توجه به باال بودن سطح کيفيت درمانی 
منطقه  کشورهای  بی ثباتی  و  درخواست کنندگان  به  قابل ارائه 
زمينه مناسبی برای اين امر وجود دارد و تنها بايد بسترهای الزم 
در اين مورد ايجاد شود. نقش دولت تنها ايجاد آرامش و امنيت 
فكری و تسهيل ورود به کشور است، بقيه کار را بخش خصوصی 

خود انجام خواهد داد.
و مهم تر از همه ارتقاء کيفيت کاالهای صادراتی که پاشنه آشيل  «

صادرات ماست. به جز ميعانات گازی و محصوالت پتروشيمی که آن ها 
هم هنوز جای فرآوری و ايجاد ارزش افزوده بيشتر دارند، قسمت 
عمده صادرات ما مواد معدنی و مواد خام اوليه هستند. ارزش هر واحد 
کاالی صادراتی ما در سال ۹2 مبلغ 3۹1 دالر و ارزش هر واحد کاالی 
وارداتی حدود 1600 دالر بوده است؛ که اين امر نشان می دهد ما بايد 

به طرف صادرات با ارزش افزوده بيشتر حرکت کنيم.

مسئله مهم ديگر با توجه به پر هزينه بودن شرکت در نمايشگاه ها و  «
مجامع بين المللی برای صادرکنندگان ما، ايجاد امكان سفر راحت و 
بی دغدغه و حتی بدون نياز به ويزای خريداران خارجی به ايران است؛ 

يعنی همان کاری که ترکيه کرد و موفق شد.

صنعت و معدن
الف: سیاست های اجرایی برای تأمین مالی بخش )50-4(

سياست های اين بخش شامل شناسايی و توسعه صنايع با ارزش 
دوره  بودن  کوتاه  توليدی،  محصول  بودن  صادراتی  بيشتر،  افزوده 
گردش مالی، دارای تقاضای بالفعل، توان افزايش توليد با استفاده 
از ظرفيت واحدهای مشابه، برخوردار از توان اشتغال زايی، فرآيندها 
و محصوالتی که موجب کاهش مصرف انرژی می شوند، دارا بودن 

صورت های مالی حسابرسی شده يا جريان نقدی قابل قبول است.

ب: سیاست های اجرایی برای تحریک تقاضای داخلی 
)4-51 تا 55-4(

و  بادوام  کاالهای  اولويت  با  ليزينگ  فعاليت  توسعه  شامل 
کاالهای  خريداران  به  بانكی  نظارت شده  تسهيالت  سرمايه ای، 
صدور  تسهيل  خريدار،  اعتبار  روش  به  سرمايه ای  و  دوام  با 
فنی  خدمات  ارائه کنندگان  و  پيمان کاران  برای  ضمانت نامه ها 
افزايش  خارجی،  و  داخلی  طرح های  اجرای  جهت  مهندسی  و 
سرمايه صندوق های حمايتی تحت پوشش وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، نوسازی ناوگان حمل ونقل کشور اعم از جاده ای و ريلی 

و جايگزينی محصوالت صنعتی انرژی بر
 در اين بخش الزم است توجه ويژه ای به صنايع خودروسازی داخلی  «

به عمل آيد و قيمت ها بازبينی شود.
 انضباط و تمهيدات ويژه ای در بخش واردات و عرضه خودروهای  «

خارجی توسط نمايندگی ها طراحی و به اجرا در آيد.
 با توجه به لزوم حمايت از توليدات داخل در اين بخش لزوم تسهيل  «

گردشگری داخلی است.
 اين بخشی است که می تواند منجر به افزايش ضريب تورم زا بودن  «

بسته پيشنهادی بشود.

ج: )سیاست های اجرایی حوزه قوانین و پشتیبانی )56-4 
تا 60-4(

سياست های اين بخش شامل ارائه آمار و اطالعات شفاف، پشتيبانی از 
ايجاد و توسعه کنسرسيوم بين واحدهای صنعتی، تسريع در رفع ابهام 
و تعيين تكليف بدهكاران ارزی و پيش بينی مشوق ها، تشويق مصرف 
توليدات داخلی و اعتباربخشی به جايگاه توليدکننده و کارآفرين و اضافه 

شدن شهرک های فناوری است.
 بهتر است امر شفاف سازی و دسترسی يكسان ذينفعان به همه امور  «

اجرايی اين سند و غير از اين سند تسری داده شده و در حد امكان 
امضاها و تأييديه های خاص حذف شوند.

 وجود مديای آزاد و منتقد البته با رعايت اصول و ايجاد امنيت اجتماعی  «
برای فعالين اين حوزه از اوجب واجبات است.

 تسهيل امكان اعتراض به فساد و بی عدالتی و حيف وميل سرمايه های  «
ملی توسط قوه قضاييه فراهم شود.

حذف حضور فيزيكی افراد و الكترونيک کردن فعاليت ها «

امکان انتقال 
ارز از سیستم 
بانکی )عالوه 
بر صرافی ها( 

برای اشخاص 
حقیقی فراهم 
شود. این امر 

حداقل نتیجه اش 
داشتن آمار 

درست است.
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ناصر ریاحی
رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو

محمود نجفی عرب
رئیس سابق سندیکای تولید کنندگان دارو

در این شماره از نشریه درمان یاب، تصمیم داشتیم به موضوع اقتصاد درمان 
اقتصاد درمان  آنجا که  از  اما  بپردازیم.  با رویکرد تجهیزات پزشکی 
فقط به موضوع تجهیزات پزشکی محدود نمی شود و بسیاری 
نقش  ایفای  حوزه  این  در  نیز  محور  سالمت  کاالهای  از 
می کنند، برآن شدیم که به طور کلی جایگاه کاالهای 
پزشکی،  تجهیزات  دارو،  از  اعم  محور  سالمت 
مواد غذایی، فراورده های آرایشی و بهداشتی، 
مواداولیه دارویی، سرنگ و سوزن، مکمل های 
را  کشور  تجارت  و  اقتصاد  در   ... و  غذایی 
بررسی کنیم و ببینیم سهم تامین کنندگان 
تصمیم  فرایندهای  در  کاالها  قبیل  این 
ســازی کشـور بصورت یکپـارچهچه 
میزان است و آیا آنها حضور پر رنگی در 
دارند  اقتصاد  کننده  پشتیبانی  نهادهای 
از  کرسی  یک  اند  توانسته  آیا  خیر؟  یا 
مراکز تصمیم سازی را به بحث سالمت 
یا خیر؟ بهر حال صنعت  اختصاص دهند 
دارو سازی، تجهیزات پزشکی، مواد غذایی، 
دهه  چند  در  کشورمان  بهداشتی  و  آرایشی 
در  است.  بوده  مواجه  بزرگی  تحوالت  با  اخیر 
بازار  در  زیادی  تغییرات  نیز شاهد  واردات  حوزه 
ایم.  بوده  کاالها  این  تامین  های  شیوه  و  مصرف 
طبیعتا این انتظار وجود دارد که تامین کنندگان کاالهای 
سالمت محور، اعم از وارد کنندگان و تولید کنندگان، دارای 
کرسی مشخص در شوراها، مراجع سیاستگذاری و مراکز تصمیم 
سازی نظیر اتاق بازرگانی باشند. به همین منظور و با پیش فرض اینکه 
بسیاری از مشکالت در حوزه کاالهای سالمت محور با یکدیگر تقارن دارند، به سراغ 
دو نفر از فعاالن اقتصادی صنایع دارویی رفتیم و با آنها در خصوص برنامه ها و فعالیتهای تشکل های 
دارویی و تجهیزات پزشکی گفتگو کردیم. آنچه در ادامه می آید نتیجه نشست ما با »ناصر ریاحیرئیس 
اتحادیه واردکنندگان دارو« و »محمود  نجفی عربرئیس سابق سندیکای تولید کنندگان دارو« است .

راه بلندی در پیش است...
راه بلندی در پیش است...

راه بلندی در پیش است...
راه بلندی در پیش است...
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جای اقتصاد سالمت
 در مراکز تصمیم سازی خالی است

ریاحی: واردات؛ فرصت سوزی تولید داخلی نیست
بــا مــروری بــر وضعيــت دارو و تجهيــزات پزشــكی توليــد داخــل بــه  وضــوح 
می بينيــم کــه بســياری از اين هــا در ابتــدا وارداتــی بوده انــد و پــس از مدتــی 
ــی و  ــش فن ــع ورود دان ــت. در واق ــكل گرفته اس ــل ش ــا در داخ ــد آن ه تولي
ــدازی خــط توليــد،  ــرای راه ان ــوژی توليــد و همچنيــن ايجــاد انگيــزه ب تكنول
ــد و واردات مكمــل  ــر دو حــوزه تولي ــارت ديگ ــه عب ــون واردات اســت؛ ب مدي
ــد. سياســت فعلــی  ــرار ندارن ــه هيچ وجــه رو در روی هــم ق ــوده و ب يكديگــر ب
وزارت بهداشــت محدودســازی واردات و حمايــت از توليــد اســت کــه مــا نيز از 
ايــن سياســت حمايــت می کنيــم. در عيــن حــال اعتقــاد داريــم کــه حمايــت 
از توليــد داخــل بايــد بــا افزايــش کيفيــت همــراه شــود و ايــن افزايــش کيفيت 
ميســر نيســت مگــر اينكــه رقيــب خارجــی بــا کيفيــت نيــز در بــازار در کنــار 
محصــول داخلــی حضورداشــته باشــد. واردات بــه توليدکننــدگان داخلــی ايــن 

انگيــزه را می دهــد کــه خودشــان را رشــد دهنــد.

نجفی: رقابت، پیش شرط توسعه
ــن  ــدار در تأمي ــم و پاي ــه، منظ ــام يكپارچ ــک نظ ــم ي ــی می تواني ــا زمان م
از توانمندی هــای بخــش  کاالهــای ســالمت محور داشــته باشــيم کــه 
خصوصــی در ابعــاد مختلفــش اســتفاده کنيــم. ايــن توانمنــدی زمانــی بــروز 
ــد  ــه ای باش ــده به گون ــررات تدوين ش ــط و مق ــه ضواب ــد ک ــور می کن و ظه
ــت  ــت ايجــاد شــود. رقاب ــكان فعالي ــی ام ــالم و رقابت ــک فضــای س ــه در ي ک
کليــد توســعه و افزايــش بهــره وری اســت. يكــی از جــدی تريــن داليــل عقــب 
ــن صنعــت  ــودن اي ــی ب ــی، دولت ــع داروي ــی کشــورما در صناي افتادگــی کنون
ــای  ــه نهاده ــور ب ــازی کش ــت داروس ــد صنع ــاد درص ــک هفت ــت. نزدي اس
دولتــی وصــل اســت؛ دســتگاه و نهادهايــی کــه دائمــا تغييــرات مديريتــی و 
ــق  ــت تزري ــک صنع ــه ي ــی ب ــگاه دولت ــی ن ــد. وقت ــود را دارن ــای خ چالش ه
ــود.  ــی ش ــارج م ــه خ ــته از صحن ــته آهس ــت آهس ــوع رقاب ــود، موض ــی ش م
پــول نفــت، جبــران کننــده ضعــف هــای مديرتــی مــی شــود. واقعــا بحــث 
خصوصی ســازی در صنعــت داروســازی يكــی از الزامــات قطعــی کشــور اســت 
ــی  ــدام عمل ــود و اق ــته ش ــی برداش ــای اساس ــت آن گام ه ــد در جه ــه باي ک

ــرد. انجــام گي

ریاحی: احترام به حقوق بیمار
از ســوی ديگــر موضوعــی کــه در حــوزه کاالهــای ســالمت محور بايــد مدنظــر 
ــوع نيســت و  ــا واردات دارو ممن ــچ کجــای دني ــه در هي ــن اســت ک باشــد اي
همــواره ايــن حــق را بــرای پزشــک و بيمــار قائــل شــده اند کــه بتواننــد داروی 
ــی  ــا ابزارهاي ــا ب ــد. واردات دارو تنه ــاب کنن ــان انتخ ــان را خودش موردنظرش
ماننــد تعرفــه قابــل محــدود کــردن اســت و از ســوی ديگــر بــا پوشــش های 
بيمــه ای نيــز می تــوان از برخــی داروهــای توليــد داخــل در مقابــل داروهــای 
وارداتــی حمايــت کــرد. همچنيــن بخشــی از واردات داروی کشــور نيــز مربــوط 
بــه داروهــای مشــابه توليــد داخــل هســتند کــه توليــد آن هــا به انــدازه کافــی 
ــن  ــه همي ــد و ب ــدا نكرده ان ــار را پي ــورد انتظ ــت م ــوز کيفي ــا هن ــت ي نيس
دليــل بــرای تأميــن نيــاز بــازار اقــدام بــه واردات می شــود. بنابرايــن از منظــر 
حمايــت از حقــوق مصــرف کننــدگان نيــز بايــد بــه ايــن مســئله توجــه شــود.

نجفی: سالمت مردم، اولویت اول
ــه ســمت  ــن واقعيــت اســت کــه الزمــه حرکــت ب ــی بيانگــر اي ــه جهان تجرب
ارتقــای شــاخص های ســالمت، توســعه مبتنــی بــر مرجعيــت علمــی و فنــی 
در نظــام کاالهــای ســالمت محور از طريــق تســهيل تجــارت تحــت ضابطــه و 
قانونــی است.شــما اطــالع داريــد کــه بخــش عمــده ای از مــواد اوليــه صنايــع 
دارويــی از طريــق واردات تاميــن مــی شــود و بــه  هميــن جهــت بايــد بگوييــم 
ــا  ــد درهــای تجــارت ب کــه در حــوزه تاميــن دارو، هيــچ کشــوری نمــی توان
ــر روی خــود ببنــدد. همــه مــا بايــد از تمريــن کــردن  ســاير کشــور هــا را ب
ــدون  ــمی ب ــی و رس ــای قانون ــالمت محور در فض ــای س ــن کااله ــرای تأمي ب
ــه  ــه آن اســت ک ــع جامع ــان توق ــن مي ــم و در اي بهانه تراشــی اســتقبال کني

دولتمــردان هيــچ گزينــه اقتصــادی را بــر ســالمت جامعــه اولــی تــر نداننــد.
ریاحی: نقص در نظام قیمت گذاری

اصــالح نظــام قيمت گــذاری خواســته مشــترک واردکننــدگان و توليدکنندگان 
دارو اســت. اصــالح نظــام قيمت گــذاری و تســريع دررونــد امــور مربــوط بــه 
ــپاری  ــق برون س ــكی از طري ــزات پزش ــص دارو و تجهي ــت، واردات و ترخي ثب
ــی  ــته های اساس ــی از خواس ــكل های تخصص ــه تش ــی ب ــر حاکميت ــور غي ام
ــد  ــی واردات و تولي ــكل های تخصص ــور تش ــت. حض ــدگان دارو اس واردکنن
ــه  ــم هرچ ــه تنظي ــد ب ــت می توان ــذاری وزارت بهداش ــيون قيمت گ در کميس

ــد. ــذاری کمــک کن بيشــتر قيمت گ

نجفی: تجدید نظر در سیاستهای قیمتگذاری ضروری است
قيمــت يكــی از موثرتريــن مولفــه هــای توليــد اســت. وقتــی يــک شــرکت 
داروســازی از يــک ســو نگــران تاميــن هزينــه هــای خــود باشــد و از ســوی 
ــی  ــه راه حل ــد چ ــع داري ــد، توق ــته باش ــت نداش ــش قيم ــازه افزاي ــر اج ديگ
ــه تحمــل  ــی ب ــع داروي ــاال در صناي ــد ب ــرد. ضــرورت وجــود درآم پيــش بگي
هزينه هــای تحقيــق و توســعه، راه انــدازی خطــوط جديــدی توليــدی، 
ــاز  ــوالت ب ــری محص ــت پذي ــه و رقاب ــده نگران ــای آين ــذاری ه ــرمايه گ س
مــی گــردد. همچنيــن معضالتــی همچــون مصــرف خودســرانه دارو نيــز بــه 

ــت. ــاع اس ــل ارج ــذاری دارو قاب ــوع قيمتگ موض

ریاحی: شرکت ها باید بتوانند هزینه خود را تأمین کنند
ــذا و دارو در  ــا ســازمان غ ــادی ب ــون همــكاری زي ــی تاکن شــرکت های واردات
ــد  ــالش کرده ان ــن ت ــای ممك ــا ج ــته اند و ت ــا داش ــش قيمت ه ــه کاه زمين
ــن کاهــش قيمــت  ــا اي ــد؛ ام ــف الزم را از شــرکت های خارجــی بگيرن تخفي
بالخــره يــک حــدی دارد. بــه هــر حــال شــرکت های واردکننــده بايــد بتواننــد 
ــی  ــای آت ــرای برنامه ه ــد ب ــد بتوانن ــد. باي ــش دهن ــود را پوش ــای خ هزينه ه
ــود  ــرمايه گذاری خ ــک س ــد ريس ــد بتوانن ــد. باي ــرمايه گذاری کنن ــود س خ
ــرات  ــر ريســكی اســت و مخاط ــوزه پ ــد. تجــارت خارجــی ح ــن کنن را تأمي

هنگفتــی بــه دنبــال دارد

نجفی: قیمتگذاری دارو باید کیفیت محور شود
ــا کيفيــت برتــر بــه قيمت هــای باالتــر، نــه  عــدم امــكان فــروش داروهــای ب
ــد، بلكــه  تنهــا موجــب می شــود کــه کيفيــت داروهــای موجــود بهبــود نياب
ــت و عرضــه  ــود کيفي ــرای بهب ــوآوری ب ــداع و ن ــعه، اب ــق، توس ــزه تحقي انگي
داروهــای جديــد را نيــز از بيــن می بــرد. ايــن مهــم در صورتــی اتفــاق خواهــد 
ــادی  ــر پوشــش دادن هزينه هــای ع ــد عــالوه ب ــده بتوان ــاد کــه توليدکنن افت
توليــد، ســودی نيــز بــه ازای تحقيــق و نــوآوری خــود کســب نمايــد. در حالــی 
ــا تشــويق،  ــه تنه ــا را ن ــوع فعاليت ه ــن ن ــی اي ــذاری فعل ــه شــيوه قيمت گ ک
ــن  ــز قيمــت بي ــدم تماي ــر ع ــارت ديگ ــه عب ــرده اســت. ب ــه ســرکوب ک بلك
داروهــای مشــابه کــه کيفيــت آن هــا يكســان نيســت، بــه منزلــه جايــزه دادن 
بــه توليد کننــده دارويــی بــا کيفيــت پاييــن و جريمــه کــردن توليد کننــده بــا 

کيفيــت برتــر اســت کــه ايــن امــر 
ــعه  ــدم توس ــه ع ــر ب ــا منج طبع

کيفــی دارو خواهــد شــد.
 

ریاحی: تعیین استراتژی
 بلند مدت

نظــام کاالهــای ســالمت محور تشــنه 
يــک اســتراتژی بلندمــدت اســت. روش هــای 

ــوازی  ــتگاه های م ــود دس ــا و وج ــعی و خط س
تصميــم گيــر، آفــت ســرمايه گذاری، توليــد داخلــی 

ــد  و تجــارت خارجــی اســت. ثبــات سياســت ها می توان
نويدبخــش روان ســازی فضــای کســب وکار باشــد و ايــن بــه 

ــش  ــال آن افزاي ــه دنب ــده و ب ــه تمام ش ــش هزين ــای کاه معن



چاقی و اضافه وزن به دالئل مختلف باعث تحميل هزينه 
مملكت  هر  درمان  و  بهداشت  سيستم  به  کالن  های 
می شود. چاقی باعث افزايش خطر ابتال به بيماری ها 
و مشكالت فزاينده ای مانند ديابت مليتوس، بيماری های 
قلبی-عروقی، استئوآرتريت، اختالالت باروری و سندروم 
تخمدان پلی کيستيک، بيماری های کبد و کيسه صفرا، 
مشكالت خلقی و اضطرابی، و برخی از سرطان ها می 
شود. اضافه وزن در مجموع اميد به زندگی و کيفيت 
زندگی را به شدت تحت تاثير قرار می دهد. ساييدگي 
و  اندام  در  تخليه خون  اختالل  کمر،  ديسک  مفاصل، 
بروز ترومبوز وريدهاي عمقي و نيز آمبولي هاي ريوي، 
بيماري هاي پوستي به علت تعريق فراوان در ناحيه ي 
کشاله ران و چين های  پوستي و رشد عوامل باکتريال و 
قارچی در اين نواحی از عوارض بسيار شايع در افراد مبتالء 
به چاقي مفرط و مرضي است.همچنين بروز ناباروري در 
مردان و نازايي در زنان از ديگر عوارض اضافه وزن است 
چون در اضافه وزن باالنس هورمونهاي زنانه مختل و فرد 

مستعد ابتالء به PCO  می شود.
درمان چاقی و اختالالت همراه آن ساالنه ميلياردها دالر 
هزينه بر کشورها تحميل می نمايد. در سال 2005 هزينه 
برخورد با چاقی و مشكالت ناشی از آن در آمريكا بالغ بر 
1۹0 ميليارد دالر تخمين زده شده است که اين نسبت 
به برآورد قبل حدود دو برابر  افزايش دارد. برای ارزيابی 
اين عدد بهتر است به ياد داشته باشيم که درآمد نفتی 
ما در سال ۹3 حدود 1۹ ميليارد دالر تخمين  کشور 

زده می شود( بزرگی اين بار اقتصادی دليل به تشويق 
به افزايش آگاهی سياسی و اجتماعی جوامع، سازمان ها، 
و نهادهای اجتماعی مرتبط و غير مرتبط با حيطه سالمت 

نسبت به اين مساله شده است.
هزينه های مرتبط با درمان چاقی ممكن است به صورت 
مستقيم و يا غير مستقيم باشد. نوع اول شامل هزينه های 
بيمارستانی و غير بيمارستانی يعنی به صورت بستری يا 
سرپايی می باشد. اين هزينه ها در غالب جراحی ، انجام 
آزمايشات متعدد، تصويربرداری، و ساير اقدامات تشخيص 

و باالخره دارو درمانی می باشد.
هزينه های غير مستقيم مشتمل بر مشكالت کارکنان و 
کارفرمايان از جمله غيبت از کار، ناتوانی در انجام وظايف 
و در مجموع کاهش  دريافت دستمزد  محوله، کاهش 
کيفيت و عملكرد افراد و واحدهای صنفی می باشد. اين 
موارد باعث بروز مشكالت در اقتصاد نه فقط خانواده ها، 
بلكه بيمه ها نيز می شود. شناسايی و تعيين اين مخارج 
غير مستقيم به طور قطع از موارد مستقيم دشوارتر و 
بيشتر می باشد. اين هزينه ها در سال 2006 ميالدی 
حدود 10% از کل هزينه های بهداشت و درمان اياالت 
متحده را به خود اختصاص می داده است. نگاهی به آينده 
اين کشور نشان می دهد که اگر روند بروز چاقی و اضافه 
وزن با شيب فعلی ادامه يابد تا سال 2030  افزايش هزينه 
های مربوط به اين مشكل برای سيستم غير قابل قبول 
خواهد بود. در کشورهای با ميزان شيوع پايين تر چاقی 
از جمله کشور ما اگرچه ميزان هزينه ها به نسبت آمريكا 
پايين تر است ولی در مقايسه با درآمد سرانه خانواده ها 
اين رقم قابل توجه خواهد بود. برآوردهای اوليه نشان 
می دهد، در اين کشورها هزينه سرانه افراد چاق به طور 
متوسط 150 درصد باالتر از افراد با وزن نرمال می باشند.
ناگفته پيدا است که افراد چاق بيشترين ميزان هزينه  را 
به بيمه ها تحميل می کنند به اين معنی که در کشورهای 
مراکز  به  مراجعان  از  ۴0درصد  از  بيش  يافته  توسعه 
بهداشت و درمان افراد چاق هستند. اين افراد يا به طور 
مستقيم برای درمان چاقی به مراکز بهداشت و درمان 
مراجعه می کنند يا برای درمان امراض ناشی از چاقی خود. 
البته بيماری چاقی هزينه های ديگری به غير از بهداشت 
و درمان را در کشور ها باعث می شود. همانطور که اشاره 
کرديم موضوع کاهش بهره وری در افراد مبتال به چاقی 
مطرح است. بنابر اين با در نظر گرفتن مفهوم بهره وری 

اهداف يک  نمی توانند  افراد چاق  متوجه می شويم که 
جامعه در راستای به حداکثر رساندن استفاده از منابع 
و نيروی انسانی به منظور کاهش هزينه ها و رضايت افراد 

جامعه را در حد مطلوب برآورده کنند.
در کشور ما ايران در سال 200۹ شيوع کلی چاقی در 
جمعيت بالغين بيش از 21% تعيين شده است. مطالعات 
انجام شده در کودکان و نوجوانان هم آمار نويد دهنده ای 
نداشته و در مقايسه با بالغين تفاوت ها بسيا ر ناچيز می 
باشد. در يک مطالعه اخير شيوع چاقی و اضافه وزن در 
کودکان و نوجوانان 6-13 سال شهر زاهدان حدود %20 

تعيين شده است.
که  چاقی  اپيدمی  دهد  می  نشان  ما  به  آمارها  اين 
سال  در  متاسفانه  است  شده  شروع  غربی  کشورهای 
های اخير به کشورهای در حال توسعه و از جمله کشور 
عزيزمان رسيده و در صورت عدم توجه به تبعات بهداشت 
و اقتصادی آن در جوامع ما، مشكالت امروز کشورهای 

غربی درگيری شديد فردای ما خواهد بود.
هرچند مجموع مطالعات و بررسی ها نشان می دهد که 
کليد کاهش هزينه های چاقی، پيشگيری از آن است اما 
مطالعاتي که درمان هاي ضدچاقي را مورد تحليل قرار 
داده اند، روش هاي درمان آن را هزينه اثربخش نشان 
مي دهند. به نظر مي رسد که گزينه هزينه اثربخش براي 
درمان بيماران دچار چاقي شديد، انجام جراحي و براي 

افراد با چاقي معمولي استفاده از دارودرماني است.
هر  در  چاقی  به  مربوط  های  هزينه  تر  واضح  درک 
جامعه ای باعث می شود مسئوالن آن جامعه برنامه 
های جامع تر و مناسب تری برای پيشگيری و درمان 
به  تری  به صورت جدی  و  داشته  بزرگ  معضل  اين 
انجام آن مبادرت ورزند. مرکز تحقيقات جراحی های 
درنظر  با  ايران  پزشكی  علوم  دانشگاه  تهاجمی  کم 
گرفتن موارد فوق به عنوان اولين و مهمترين حيطه 
پژوهشی برخورد با معضل چاقی را مد نظر قرار داده 
متعدد  پژوهشی  انجام طرح های  به  راستا  اين  در  و 
از آن کمر  ناشی  در زمينه درمان چاقی و مشكالت 
همت بسته است. اميد آن می رود که با همكاری کليه 
سازمان ها  و مراکز مربوطه و جلب همكاری اساتيد 
دانشگاه و پژوهشگران اين حيطه اين فعاليت ها بيشتر 
و پرثمرتر شود و گامی در جهت کاهش شيوع چاقی و 

مشكالت ناشی از آن باشد.

دکتر فهیمه سهیلی پور
] فوق تخصص غدد درون 
ریز و متابولیسم کودکان

عضو هیئت علمی دانشگاه 
علوم پزشکی ایران [

چاقی هزینه ساز است 

عارضه چاقی، دشمن جدی اقتصاد درمان 

با کاهش چاقی
 به کمک اقتصاد درمان برویم
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رضايــت بيمــار اســت. ضمــن اينكــه نبايــد فرامــوش کنيــم کــه کاهــش قيمت 
تمام شــده، کاهــش قاچــاق و تجــارت زيــر زمينــی را نيــز بــه دنبــال خواهــد 
ــت شــرکت ها،  ــف از ثب ــا در شــاخص های مختل داشــت. متأســفانه کشــور م
اخــذ مجــوز، ترخيــص کاال و تخصيــص تســهيالت روان نبــوده و از ثبــات الزم 
ــرای حمايــت  ــی کــه يكــی از راهكارهــای اصلــی ب برخــوردار نيســت در حال
ــد  ــا باي ــن فض ــت و اي ــب و کار اس ــای کس ــت فض ــرمايه گذاری، تثبي از س
ــر  ــاط کشــور ب ــام نق ــران در تم ــرد مدي ــی عملك دارای شــفافيت باشــد؛ يعن
اســاس واقعيت هــای جــاری در دســتگاه های متولــی باشــد. تعيــن اســتراتژی 
ــای  ــه بنگاه ه ــكان را ب ــن ام ــالمت محور اي ــای س ــوزه کااله ــدت در ح بلندم
اقتصــادی می دهــد کــه بــرای تأميــن نيــروی انســانی، ســرمايه در گــردش و 
ــای خــود  ــع و توانايی ه ــرده و مناب ــزی ک ــر خــود برنامه ري ــه ديگ ــا مؤلف ده ه

را ســازماندهی کننــد.

نجفی: شفاف سازی و گردش اطالعات
در همــه جــای دنيــا دولت هــا بــه جهــت اهميتــی کــه بــرای مقولــه بهداشــت، 
ــالمت محور  ــای س ــن کااله ــه تأمي ــبت ب ــتند نس ــل هس ــردم قائ ــان م درم
را در نظــر  اعمــال می کننــد و مالحظــات خاصــی  مديريــت ويــژه ای 
می گيرنــد. ايــن مالحظــات بايــد شــفاف و مبتنــی بــر يــک اســتراتژی کالن 
ــع همــه فعــاالن اقتصــادی آن اســت کــه مســير  باشــد. از ســوی ديگــر توق
ــارت  ــره وری در تج ــد. به ــوار باش ــته هم ــش از گذش ــات بي ــردش اطالع گ
خارجــی اســتوار بــر پايه هايــی اســت کــه يكــی از مهمتريــن آن هــا گــردش 

ــات اســت. اطالع

ریاحی: تقاضای موجود در بازار را نمی توان نادیده گرفت
کاهــش واردات قانونــی دارو و تجهيــزات پزشــكی بــه کشــور نمی توانــد لزومــاً 
خبــر خوبــی باشــد و ممكــن اســت ايــن وضعيــت نشــان دهنده رشــد قاچــاق 
بــه کشــور باشــد. کشــور مــا از نظــر جغرافيايــی در مســير قاچــاق کاال قــرار 
ــارد  ــه هميــن دليــل ســاالنه طبــق آمارهــای رســمی چنــد ده ميلي دارد و ب
دالر کاال بــه کشــور قاچــاق می شــود و قطعــاً دارو و تجهيــزات پزشــكی نيــز 
ــه  ــت. البت ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــن ب ــی را دراين بي ــهم قابل توجه س
ايــن موضــوع فقــط مختــص کشــور مــا نيســت و بســياری از کشــورهای دنيــا 
حتــی کشــورهای پيشــرفته نيــز بــا آن دســت به گريبان هســتند؛ امــا مســئله 
اساســی ايــن اســت کــه قاچــاق کاالهــای ســالمت محور بــا قاچــاق بســياری 
ــالمت  ــدی س ــد ج ــم تهدي ــی دارد و آن ه ــاوت اساس ــر تف ــای ديگ از کااله
مــردم و مصرف کننــدگان اســت. زيــان قاچــاق ايــن کاالهــا تنهــا شــامل زيــان 
ــدازد. ــه خطــر می ان اقتصــادی نيســت بلكــه ســالمتی و جــان انســان ها را ب

نجفی: موضوع داروهای تقلبی و قاچاق دارو دو مقوله متفاوت 
ــاق  ــا قاچ ــد در داخــل و ي ــق تولي ــن اســت از طري ــی ممك ــای تقلب  داروه
ــاک  ــا خطرن ــن داروه ــرف اي ــورت مص ــر دو ص ــه در ه ــوند ک ــازار ش وارد ب
خواهــد بــود؛ امــا داروهــای قاچــاق شــده بــه کشــور ممكــن اســت تقلبــی 
نباشــند امــا بــه دليــل نبــود اطمينــان از شــيوه نگهــداری آن هــا، احتمــال 
گذشــتن تاريــخ انقضــا و احتمــال سوءاســتفاده از برنــد اصلــی مصــرف آن هــا 

نمی شــود. توصيــه  به هيچ وجــه 

ریاحی: روش های نرم افزاری برای کاهش قاچاق دارو
ــا قاچــاق کاالهــا خصوصــاً در  ــه ب در دنيــای امــروز ابزارهــای مبــارزه و مقابل
ــای  ــه روش ه ــخت افزاری ب ــای س ــالمت محور از روش ه ــای س ــوزه کااله ح
نرم افــزاری تغييــر کــرده اســت. در واقــع دولت هــا در کنــار اســتفاده از 
ــادی  ــق مب ــه کشــور از طري ــرل ورود و خــروج کاال ب ــد کنت ــای جدي روش ه
ــاق دارو  ــح، قاچ ــت گذاری صحي ــتفاده از سياس ــا اس ــته اند ب ــمی توانس رس
ــادی  ــه اقتص ــان از صرف ــرای قاچاقچي ــل را ب ــه داخ ــكی ب ــزات پزش و تجهي
بينــدازد کــه در ايــن زمينــه چنــد راهــكار کليــدی وجــود دارد. راه حــل مقابلــه 
ــق  ــح واردات از طري ــت صحي ــكی، مديري ــزات پزش ــاق دارو و تجهي ــا قاچ ب
اعمــال تعرفه هــای منطقــی، کاهــش بروکراســی کنــد اداری و اصــالح نظــام 

قيمت گــذاری دارو اســت.
نجفی: افزایش آگاهی مردم

مــردم بايــد بداننــد هــر کاالی قاچــاق، بــدون مجــوز و تقلبــی بــرای ســالمت 
آنــان مضــر اســت. داروخانــه بهتريــن نقطــه بــرای تهيــه اقــالم دارويــی اســت 
و مــردم نبايــد بــه تبليغــات ماهــواره ای اعتنــا کننــد. در برخــی مواقــع شــاهد 
آن هســتيم کــه بيمــار بــرای تهيــه دارو يــا تجهيــزات موردنيــاز خــود هزينــه 
ــی  ــا بعض ــن تنه ــن بي ــفانه در اي ــه متأس ــد ک ــت می کن ــادی را پرداخ زي
ــل  ــار از کاالی اصي ــت بيم ــند و دس ــت می رس ــود و منفع ــه س ــوداگران ب س

ــد. ــی می مان خال

ریاحی: غربت اقتصاد سالمت در تشکل ها
همــه ايــن مســائل کــه بــه آن اشــاره کرديــم و ده هــا معضــل ديگــر کــه 
ــا  ــره ب ــور روزم ــه ط ــور ب ــالمت مح ــای س ــدگان کااله ــن کنن ــه تامي هم
آن دســت بــه گريبــان هســتند بايــد در شــوراها وکميســيون هــا و مراکــز 
تصميــم گيــری و تصميــم ســازی طــرح شــود و مــورد توجــه قــرار بگيــرد. 
ــا و  ــازمان ه ــياری از س ــت و در بس ــا اس ــكل ه ــادر تش ــی، م ــاق بازرگان ات
ــميت دارد.  ــی و رس ــت قانون ــی دارد. وجاه ــالف کرس ــل اخت ــای ح هياته
متاســفانه در حــال حاضــر تاميــن کننــدگان حــوزه کاالهــای ســالمت در 
اتــاق بازرگانــی بــه صورتــی کــه شايســته وزن ايــن کاالهــا اســت فعاليــت 
ــد و  ــده تولي ــتيبانی کنن ــای پش ــنه نهاده ــالمت تش ــاد س ــد. اقتص ندارن
ــاء  ــرای ارتق ــد ب ــی باي ــاق بازرگان ــی اســت. ات ــاق بازرگان ــر ات ــارت نظي تج
ــود  ــی خ ــت قانون ــام ظرفي ــالمت، از تم ــه س ــال در عرص ــای فع ــگاه ه بن
ــی  ــه شــرکت هــای فعال ــه مطالب ــن موضــوع وابســته ب ــد و اي اســتفاده کن

ــن حــوزه اســت.  در اي

نجفی: تشکل گرایی، موتور ارتقاء اقتصاد سالمت
تاکنــون حــدود 2۹00 قلــم دارو ثبــت شــده رســمی در فهرســت دارويــی 
کشــور وجــود دارد کــه بيــش از دوســوم آن هــا ســاخت داخــل اســت و ايــن 
حجــم توليــد داخلــی مرتبــط بــا دارو ) اعــم از داروی ســاخته شــده و مــواد 
اوليــه(، ســاالنه از خــروج ميلياردهــا دالر ارز جلوگيــری مــی کنــد. از طــرف 
ديگــر صنعــت دارو پتانســيل و ظرفيــت بســيار بااليــی بــرای اشــتغال زايــی 
ــن  ــتغال در کشــور بخشــی از اي ــران اش ــه بح ــه ب ــد باتوج ــی توان دارد و م
چالــش را در صــورت ســرمايه گــذاری برطــرف کنــد. در حــال حاضــر حــدود 
20 هــزار نفــر در صنعــت داروســازی و مــواد اوليــه دارو در کشــور اشــتغال 
ــد. از  ــد کــه بيــش از نيمــی از آن هــا، دارای تحصيــالت دانشــگاهی ان دارن
ســوی ديگــر کشــورما دارای بيــش از 1۴ هــزار واحــد غذايــی و آشــاميدنی 
ــر  ــا کمت ــک از آن ه ــه هري اســت کــه ســطح متوســط ســرمايه گذاری اولي
ــک و  ــی کوچ ــای صنعت ــاً واحده ــن عمدت ــت، بنابراي ــزار دالر اس از 360 ه

ــوند.  ــوب می ش ــط محس متوس
ايــن درحالــی اســت کــه اقــالم غذايــی و آشــاميدنی بعــد از محصــوالت نفت، 
گاز و پتروشــيمی بيشــترين اقــالم صادراتــی کشــور مــا را شــامل می شــود 
و ميــزان صــادرات اقــالم غذايــی و آشــاميدنی کشــور در بيش تريــن حالــت 
طــی يک سال)ســال۹0(، حــدود ۴/5 ميليــارد دالر بــوده کــه همــواره بخــش 
ــی، آشــاميدنی   کمتــری از ايــن صــادرات، شــامل اقــالم و محصــوالت غذاي
ــان  ــگاه متولي ــر جاي ــت.بنابراين اگ ــت اس ــش صنع ــده در بخ ــرآوری ش ف
کاالهــای ســالمت محــور در تشــكل هــا تقويــت شــود و از حالــت انفعالــی 
بيــرون بيايــد، ايــن صنعــت مــی توانــد بعنــوان موتــور محرکــه بســياری از 
ــت  ــی و امني ــن ايمن ــر تامي ــالوه ب ــرده و ع ــش ک ــای نق ــر ايف ــع ديگ صناي

غذايــی در ارتقــاء امنيــت اجتماعــی کشــور نيــز موثــر باشــد.
 متاســفانه بــا توجــه بــه اهميــت راهبــردی صنايــع و صنــوف مرتبــط بــا حــوزه 
ــون دور  ــا تاکن ــع از نظره ــن صناي ــت اي ــد اهمي ــر می رس ــه نظ ــالمت، ب س
مانــده اســت، لــذا درگام نخســت بــرای تبيــن جايــگاه ايــن صنايــع و صنــوف و 
جلــب نظــرات بخش هــای مختلــف اجرايــی و تصميم گيــری بــه اعتــالء ايــن 
بخش هــای مهــم و راهبــردی در اقتصادملــی، شــكل دهی بــه يــک »دفتــر« و 

يــا »ميــز« بــا عنــوان »اقتصــاد حــوزه ســالمت«، ضــروری اســت.       



در شــماره قبل به اهمیت داشتن 
حرفه ای  مشاغل  در  برند شخصی 
تک نفــره مثل پزشــکی و وکالت 
نتیجه رسیدیم  این  به  پرداختیم و 
که حتی اگر به فکر ســاختن برند 
شخصی نباشیم، عماًل برداشت های 
دیگران از ما، برند شــخصی ما را 
شــکل می دهد. ســپس به اهمیت 
تقســیم بندی فرآیند برند سازی به 
دو قســمت 1 هویت ســازی برند 
2 ارتباط ســازی مؤثر پرداختیم و 
را  بلندمدت  برنامه ریزی  داشتن  لزوم 
برای شــکل گیری برند یادآور شدیم.

پویا شفیعی

برند شخصی 
برای پزشکان
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» 

هر چقدر بیشتر، آنچه می خواهیم 

باشیم، باشیم. بیشتر به آنچه 
می خواهیم می رسیم.

» 

بسیاری از ما در تالش برای افزایش »سطح 

زندگی« خود هستیم. حتی پس از رسیدن 

به آن سطح برای اندک زمانی خوشحال 

هستیم و احساس آرامش می کنیم؛ اما در 

این میان خیلی از ما یادمان می رود »سبک 

زندگی« مان را انتخاب کنیم. چیزی که برای 

بلندمدت با ماست.

تشكيل می دهند.  را  ذينفعان  از  بخشی  مشابه 
پزشكانی که به شما ارجاع می دهند يا شما به 
از  ديگر  بخش های  نيز  می دهيد  ارجاع  آن ها 
می توانند  ذينفعان  اين  هستند.  شما  ذينفعان 
حتی تا عام جامعه گسترش پيدا کنند. در اين 
ارزش های هر گروه چيست؟  بدانيد  بايد  ميان 
چه خواسته ها و چه نيازهايی دارد؟ و انتظارات 
آن ها از شما در کدام جهت است؟ سپس بايد 
ارزش های  با  به نوعی  را  سؤاالت  اين  جواب 
جايی  دقيقاً  اينجا  دهيد.  ارتباط  خود  بنيادين 
زاده  شخصی  برند  »اعتماد«  پايه  بر  که  است 
ذينفعان  انتظارات  و  نيازها  که  جايی  می شود: 
گره  پزشک  يک  متمايز  بنيادين  ارزش های  با 

می خورد.
نياز  به  شما  وقتی  ثبات:  و  3-پایداری 
ذينفعتان پاسخ داديد بايد در موقعيت بعدی آن 
را تكرار کنيد. سپس دوباره آن را تكرار کنيد و 
بعد دوباره و چندباره! اين رمز حک شدن يک 
زمان،  طول  در  است.  مخاطب  ذهن  در  برند 
گرفتن  شكل  باعث  پويايی  عين  در  پايداری 
انتظارات خاص از شما از سمت ذينفعان خواهد 
برند  مفاهيم  بنيادين ترين  از  اين يكی  که  شد 

سازی است.

با اين حال هنوز در ذهن برخی از افراد اصطالح 
واقعی  غير  و  رياکارانه  معنايی  شخصی«  »برند 
داشته و آن را مانند نقابی می دانند که هر شخصی 

من جمله پزشک می تواند به وسيله آن صورتش 
را بپوشاند. با اين حال اولين چيزی که بايد 
دانست اين واقعيت است که برند ايجاد يک 
و حرفه  بر روی شخص  واقعی  غير  پوشش 
نيست و در واقع، کاماًل برعكس، شفاف سازی 

قطعاً  است.  فرد  هر  حرفه ای  شخصيت 
با ديگران  فرد  مؤثرتر  ارتباط  باعث  شفاف سازی 
مهارت های  و  پايه ای  ارزش های  و  شد  خواهد 
حرفه ای او را برای ديگران نمايان تر خواهد ساخت. 
به طور خالصه و در تضاد با جمله اول اين پاراگراف، 

برند شخصی »اعتماد« ساز است.
شايد سال ها قبل پزشكان به اينكه در کار خود 
خبره باشند قانع بودند و نيازی به برند سازی و 
امروز  اما  نمی ديدند؛  خود  در  حرفه ای  بازاريابی 
کافی است به يكی ديگر از کنگره های تخصصی 

پزشكی سر بزنيد. تعداد بسيار زيادی پزشک را 
می بينيد که هرکدام به دنبال دريافت دانش 
در  تكنولوژی جديدتر  از  استفاده  و  به روزتر 
بازار رقابتی حرفه پزشكی هستند. قطعاً، ايجاد 

برند شخصی در نهايت باعث خواهد شد پزشک 
همواره به »رشد حرفه ای« خود بينديشد، هرچند 
در کنار آن شاهد تأثيرات ديگری به عنوان مثال 
اطمينان از وجود تعداد مشخصی عمل جراحی 

در هفته يا تعداد معينی بيمار وفادار خواهد بود.
عالوه بر آن ايجاد برند شخصی در اعتمادسازی 
و  داشته  تأثير شگرفی  پزشكی  تيم  و  همكاران 
باعث خواهد شد رشد حرفه ای سريع تر آسان تر 
ارزان تر )با در نظر گرفتن هزينه های مادی و  و 

معنوی( صورت پذيرد.
چگونگی هویت سازی برای برند شخصی

برند  هر  مانند  شخصی  برند  هويت  ساختن  در 
ديگری، بايد سه پارامتر را در نظر گرفت.

بدانيد  بايد  باشيد.  متمايز  بايد  شما  ۱-تمایز: 
متعهد  چيزی  چه  به  و  می کنيد  چه کار  برای 
چيست.  شما  »ارزش ها« ی  يعنی  اين  هستيد. 
شما بايد ارزش های بنيادی و حرفه ای و شخصی 
خود را بدانيد. اين ارزش ها می توانند در ارتباط 
يا ديدگاه های شما  و  تجربيات  يا  با مهارت های 
باشند. شما دقيقاً بايد مشخص کنيد چه چيزی 
بر  بايد  شما  می سازد.  متمايز  ديگران  از  شمارا 
روی ارزش های بنيادين خود سرمايه گذاری کنيد. 
سرمايه گذاری از هيچ راهی ممكن نيست جز به 
با  شما  متمايزکننده  ارزش های  اشتراک گذاری 

ديگران.
کنيد  مشخص  خودتان  برای  2-ارتباط: 
دامنه ذينفعان شما چه کسانی هستند؟ قطعاً 
بيماران بخش مهمی از ذينفعان شما هستند. 
کارکنان بيمارستان و گروه پرستاران نيز به طور 

چگونه ارزش های بنیادین 
خود را شکل دهیم؟

ساليان قبل و به صورت سنتی پزشكان تمام تمرکز 
خود  حرفه ای  دانش  و  مهارت  روی  بر  را  خود 
می گذاشتند. اينكه چه کاری را انجام می دهند، چه 
مهارت هايی دارند و چه تجربياتی را در طی سال ها 
کسب کرده اند. واقعيت اين است که همين پايه و 
اساس برند سازی است و قطعاً بدون وجود مهارت 
حرفه ای پزشكی، نمی توان هيچ برنامه برند سازی 

شخصی را اجرا کرد.
با اين حال در سال های اخير، دو پارامتر به شدت 
اضافه شده  پزشک  حرفه ای  مهارت  به  تأثيرگذار 
مهارت  داشتن  امروز،  رقابتی  دنيای  در  است. 
تقريباً  است که  ذينفعان  حرفه ای کف مطالبات 
برای  اما  هستند؛  دارا  را  آن  پزشكان  همه 
آن  به  ديگر  پارامتر  دو  بايد  تمايز 
راهی  چه  )شما  استانداردها  افزود: 
را  خود  خدمات  سطحی  چه  در  و 
با  ارائه می دهيد؟( و سبک )چگونه 

ذينفعان ارتباط برقرار می کنيد؟(
»استاندارد« خدمات شما، قطعاً می تواند 
شما را از ديگران متمايز سازد. اينكه به عنوان 
گرا  آل  ايده  يا  دقيق  بسيار  پزشک  يک 
شناخته شويد، می تواند بيانگر استانداردهای 
شما باشد. همان طور که سعه صدر يا تحمل 
ابهام در کار شما می تواند استاندارد ديگری باشد. 
مهم نيست که کدام يک از اين خصوصيات را انتخاب 
می کنيد. مهم اين است که استاندارد شما باارزش های 
استانداردهای  وقتی  باشد.  داشته  سازگاری  شما 
خودتان را تعيين کرديد، اين استانداردها بايد بارها و 
بارها توسط مردم ديده شوند چراکه مردم نمی توانند 
درون شمارا ببينند. اگر پزشک دقيقی هستيد بايد 
اين صفت در تمامی رفتارهای شما ديده شود. اگر 
خود  حرفه  تعالی  به  همواره  که  هستيد  پزشكی 
می انديشد، بايد اين تعهد به تعالی در کليه اعمالتان 

نمود پيدا کند.
برند  هويت سازی  از  قسمت  آن  شما  »سبک« 
شخصی شما خواهد بود که بيشتر مردم هنگامی که 
به برند شما فكر می کنند، به ياد خواهند آورد. سبک 
شما، عمالً شخصيت شما در مواجه با مردم است. 
شخصيتی که نقش ماندگار در ذهن مخاطب ايجاد 
می کند. اين شخصيت می تواند شخصيتی دوستانه، 
قوی، تهاجمی، ساده گيرانه يا ... باشد. اين قسمت 
از هويت برند عريان ترين و شفاف ترين بخش برند 
است که می تواند به شناخته شدن تصوير کلی برند 
شخصی شما کمک شايانی بكند. در اين قسمت 
با  ارتباط نزديک  را در  نياز است که سبک خود 

»ارزش های خود« به صورت پايدار انتخاب کنيد.
در شماره آينده پيرامون چگونگی ساختن ارزش ها 
و نيز استفاده از ابزارهای ارتباطی بيشتر صحبت 

خواهيم کرد.
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