
شرکت های تامین کننده سالمت 
در شرایط پسا تحریم

ــاالن اقتصــادی  ــر فع ــی ب ــچ گاه فشــار بخــش دولت ــخ نشــان داده هی تاری
ــا احقــاق حقــوق مصــرف  ــوآوری و ی بخــش خصوصــی موجــب شــکوفایی، ن
کننــده نشــده اســت. شــرکت هــای تامیــن کننــده کاالهــای ســامت اعــم از 
واردکننــدگان و تولیــد کننــدگان بــه عنــوان بخشــی از نظام ســامت کــه عمًا 
در کنــار بخــش آموزش وزارت بهداشــت ســهم بســزایی در انتقــال تکنولوژی و 
علــم روز بــه بدنــه ســامت کشــور دارنــد، در شــرایط تحریــم بــا درک درســت 
ــان و  ــر کارکن ــا فشــار ب ــای ســختی را ب ــی خــود روزه از مســئولیت اجتماع
ســهامداران ســپری کردنــد و خوشــبختانه از ایــن برهه ســربلند بیــرون آمدند، 

چنــان کــه در زمــان تحریــم ظالمانــه کشــورمان بــا کمبــود محسوســی از کاال مواجــه نشــد.
بــا روی کار آمــدن دولــت یازدهــم، نظــام ســامت کشــور در دو مقولــه شــاهد تغییــرات زیادی اســتد. 
ابتــدا بــه صــورت غیرمســتقیم در بخــش سیاســت هــای خارجــی بــا توافقــات انجــام شــده بــرای لغــو 
تحریــم هــا، دوبــاره امــکان تامیــن کاالهایــی بــا تکنولــوژی بســیار بــاال از ســایر کشــور میســر مــی گردد 
و در ضمــن بــا آزاد شــدن پــول هــای بــاک شــده مــی تــوان بودجــه اختصاصــی بیشــتری را بــه وزارت 
بهداشــت متصــور بــود. در ثانــی طــرح تحــول ســامت در کشــور بــه نوعــی شــروع شــد کــه عمــًا بــا 
هــدف تخصیــص بهینــه منابــع وزارت بهداشــت انجــام گرفتــه و در قســمت هایــی بســیار موفــق عمــل 

کــرده اســت.
بــا ایــن حــال بــه نظــر می رســد نــوک پیــکان طــرح تحــول ســامت، تامیــن کننــده دارو و تجهیزات 
پزشــکی را هــدف قــرار داده اســت. فشــار و اصــرار بیــش از حــد بــه قیمــت گــذاری بــه جــای ایجــاد 
فضــای رقابتــی، عــدم ارائــه تســهیات بانکــی و معافیــت هــای مالیاتــی ویــژه تامیــن کننــدگان، هزینــه 
هــای مالــی ناشــی از پرداخــت هــای بلنــد مــدت بیمارســتان هــا و شــرکت هــای بیمــه و فشــار هزینــه 
ــر روی بخــش خصوصــی، عمــاً فعالیــت در صنعــت  هــای برگــزاری کنگــره هــای متعــدد علمــی ب
تجهیــزات پزشــکی و دارو را بــه فعالیتــی اقتصــادی بــا ســود کــم و ریســک بــاال تبدیــل نمــوده کــه اگــر 
تعهــد ایــن شــرکت هــا بــه نــوع کاال و نــوع مصــرف کننــدگان آن نبــود، بســیاری از همیــن شــرکت هــا 

بــه صنعــت دیگــر کــوچ کــرده بودنــد. 
بایــد توجــه داشــت کــه هــر تصمیــم، در یــک حــوزه مــی توانــد اوالً تبعــات مختلفــی در حــوزه هــای 
دیگــر نظــام ســامت داشــته باشــد و در ثانــی در افــق زمانــی بلنــد مــدت تاثیــرات متفــاوت و بعضــا 
معکــوس داشــته باشــد. بــدون شــک فشــار بیــش از حــد بــه بخــش خصوصــی در شــرایط پســا تحریــم 
بــه کشــور نداشــته باشــند و کمــاکان اقــدام بــه باعــث خواهــد شــد کــه ایــن شــرکت هــا عمــاً تــوان انتقــال تکنولــوژی هــای جدیــد و مفاهیــم نــو را 

تامیــن بــا کمتریــن هزینــه نماینــد کــه عمــا 
ــث  ــود و باع ــد ب ــم خواه ــرایط تحری ــه ش ادام
ــه دســت آمــده  ــن فرصــت ب خواهــد شــد از ای

بــه خوبــی اســتفاده نشــود.
ثانیــاً صنعــت تجهیــزات پزشــکی و دارو بــه 
صنعتــی غیــر جــذاب بــرای ســرمایه گــذاران 
خارجــی و داخلــی تبدیــل خواهــد شــد کــه 
ــوان  ــه عن ــت، ب ــن صنع ــدت ای ــد م در بلن
صنعتــی عقــب افتــاده در کشــور شــکل 

ــت. ــد گرف خواه
ــت و  ــئوالن وزارت بهداش ــت مس ــد اس امی
ــامت  ــت س ــادی صنع ــازان اقتص ــم س تصمی
ــی بلنــد مــدت  ــا در نظــر داشــتن افــق زمان ب
ــه بخــش خصوصــی و  و نگــرش سیســتمی، ب
ــی از نظــام  ــه عنــوان جزئ تامیــن کننــدگان ب
ــع  ــی جام ــا نظام ــد و ب ســامت کشــور بنگرن
ــد.  ــم برون ــا تحری ــرایط پس ــتقبال ش ــه اس ب
مطمئــن باشــید بخــش خصوصــی همــان 
ــر  ــق ظاه ــم موف ــرایط تحری ــه در ش ــور ک ط
ــف  ــه وظای ــم ب ــد ه ــرایط جدی ــده، در ش ش

ــرد. ــد ک ــل خواه ــود عم ــد خ جدی

پويا شفيعی




