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 برجام دریچه ای به سوی تعامل با جهان پیرامونی

تغییر و تحوالت پسا برجامی در حوزه سالمت
یادداشت

  رضا رئیسی  

 برنامه جامع اقدام مشترک که با خالقیت و ابتکار ظریف 
»برجام« خوانده شد، نام مختصری دارد اما هیمنه و دامنه تأثیرات 
و دایره شمول اثر گذاریش گسترده و فراخ ناک است.  برجام 
نه آن گونه که منتقدان پر و پا قرص و دوآتشه اش می گویند و 
قصد القای آن رادارند، حاصل جمع دستاوردهایش »هیچ« 
بوده، نه آنکه تنها فروش نفت و صادرات هیدروکربوری را 
ارتقا و افزایش داده و میلیاردها دالر پول بلوکه شده را به خزانه 
بازگردانده، بلکه برجام توانسته تا تعامالت بین المللی را بسط 
و تعمیم داده و حلقه تحریم های ظالمانه را بگشاید و نقطه 
عزیمت تازه ای پیش روی حوزه های مختلف و متکثر کشور 
بگشاید. از آن جمله است، حوزه سالمت که می تواند با توجه 
به پتانسیل های بالقوه داخلی با این گشایش های بیرونی زمینه 
رشد و ارتقای دوچندان خود را فراهم آورد. برجام می تواند 
در حوزه سالمت در قالب گزاره های متعددی، تحوالت 
شگرفی رقم زند، از جذب سرمایه گذاری های خارجی، تا 
ارتقای تجهیزات و تکنولوژی های روز جهان تا انتقال فناوری 
و افزایش توانمندی های داخلی، از تجهیز مراکز خدمات 
درمانی تا افزایش صادرات دارویی و ... البته برجام روزنه ای 
است و پنجره ای برای ورود، برای ریل گذاری و صعود و 
این مدیران و کنش گران عرصه های مختلف هستند که بسته 
به توانمندی، تخصص و تبحر خود می توانند از این بستر و 
زمینه مهیا بهره گرفته و کیفیت و کمیت حوزه های تخصصی 

خود را با بهره گیری از این فرصت توسعه بخشند.

فرصت و تهدیدهای پسا برجامی حوزه 
سالمت 

برجام زمینه های تعامالت در حوزه سالمت با جهان پیرامونی 
را می گشاید اما نکته آنجاست که نحوه این تعامل باید 
چگونه و در قالب چه سازوکارهایی باشد. این خوب است 
که سرمایه گذاری خارجی جذب شده و رونقی به حوزه 
سالمت بخشیده و خدمات دهی مطلوب تری با بهره گیری از 
تکنولوژی های روز جامه عمل پوشد اما اگر تنها به همین 
بسنده شود و از طرف دیگر زمینه برای حضور شرکت های 
قدرتمند خارجی در عرصه های مختلف حوزه سالمت 
فراهم آید، اینجاست که شرکت های داخلی در بازی بزرگان 
جذب و هضم شده و توانمندی های آنان به هدر خواهد 
رفت و حوزه سالمت در بلندمدت با هزینه های هنگفتی 
دست به گریبان خواهد شد به خصوص در حوزه دارویی 

که شرکت های داخلی توانسته اند از تحدید تحریم ها بهره 
جسته و به ارتقای ظرفیت های درونی نائل آیند و اکنون 
تدبیر شرکت های  به دوراز  و  بی حساب  با حضور  اگر 
بین المللی در بازار داخلی روبرو شویم به طورقطع این 
شرکت ها توانایی رقابتی خود را ازدست داده و به حاشیه 
رانده خواهند شد و بهترین راهکار راه اندازی خطوط 
تولید مشترک است که هم شرکت های داخلی رشد و 
ارتقا یابند و هم سرمایه گذاران خارجی منتفع گردند که 
البته اشکاالت و ایرادات قانونی سدی مهم برای جذب 
سرمایه گذاری خارجی در کشور نه فقط در این حوزه که 

در همه عرصه هاست. 

حوزه سالمت در دوران پسا برجام
باگذشت چند ماه از ثمر دهی برجام و آغاز دورانی که از آن 
با عنوان پسا برجام یاد می کنند، نگاه کاوشگران و نیز کنشگران 
عرصه سالمت به مسئولین امر معطوف شد که چه اقدام 
میدانی و عملیاتی در راستای جذب سرمایه گذاران خارجی 
و برقراری تعامالت با جهان پیرامونی در این عرصه انجام 
پذیرفته است؟ نکته آنکه تغییرات ملموس و قابل توجهی 
چندان به چشم نمی آمد اما مسئولین وزارت بهداشت و در 
رأس آن ها ایرج حریرچی؛ قائم مقام وزیر بهداشت خبر از 
برنامه های جامع و کامل وزارتخانه در این عرصه داده و چند 

ماه پیش خبر راه اندازی یک بیمارستان کره ای در تهران به عنوان 
اولین دستاورد ملموس و عینی پسا برجامی مطرح شد. حال 
اما در سالگرد یک سالگی برجام، قائم مقام امور بین الملل وزیر 
بهداشت به تشریح دستاوردها و اقدامات این وزارتخانه در 
دوران پسا برجام پرداخته است و تأکید و تصریح دارد که 
اقدامات انجام پذیرفته قابل قبول و تا حدی بوده که بتوان 
عنوان کرد که حوزه سالمت توانسته از فرصت برجام بهره 
برده و در مسیر پیشرفت و توسعه مطلوب حرکت کند. 
محسن اسدی دالری تأکید دارد که 62 سند همکاری با 
کشورهای هدف در دوران پسا برجام منعقدشده است. او 
همچنین تأکید دارد که وزیر بهداشت در این مدت با 60 
همتای خارجی خود دیدار داشته و به گفت وگو و تعامل نظر 
و بسط همکاری با آنان پرداخته و مضاف بر آنان با مقامات 
عالی رتبه و معاونان وزرای بهداشت کشورهای خارجی نیز 
 به گفت وگو پرداخته است. وی همچنین تأکید کرده است:

»پس از برجام صادرات دارو و تجهیزات پزشکی از حدود 
20 میلیون دالر در سال 1392 به 60 میلیون دالر در سال 

1395 افزایش یافت.«

اقدامات حوزه امور بین الملل وزارت 
بهداشت 

محسن اسدی الری از این فرصت بهره جسته و به تشریح 

به نوعی  که  پرداخته  نیز  زیرمجموعه خود  دستاوردهای 
نشان دهنده تحوالت پسا برجامی در حوزه سالمت نیز هست. 
الری در بخشی از سخنان خود، سازمان دهی و تشویق بخش 
خصوصی و مشارکت با طرف خارجی برای صادرات دارو 
و تجهیزات به کشورهای هدف به عنوان یکی از اقدامات این 
حوزه بین الملل وزارت بهداشت در عرصه سالمت عنوان کرده 
و تأکید می کند که مشارکت بخش خصوصی با طرف های 
خارجی درزمینه راه اندازی خط تولید دارو در الجزایر، روسیه، 
عراق و آذربایجان از دیگر اقدامات در این زمینه بوده است.  
الری با اشاره به اینکه 15 تفاهم نامه در خصوص توسعه 
همکاری های دارویی و فناوری با بخش خصوصی روسیه 
در پی سفر وزیر بهداشت منعقد شد به اقدامات زیرمجموعه 
خود پرداخته و تأکید می کند:» مسئولیت کمیسیون مشترک 
همکاری های اقتصادی با جمهوری کوبا که پس از پنج سال 
وقفه از سال 1395 فعالیت خود را بازیافته است ، برگزاری 
2 دور دیدار وزیر بهداشت با 80 تن از سفرای جمهوری 
اسالمی ایران در کشورها در جریان سمینار ساالنه سفرای 
جمهوری اسالمی ایران )1393- 1394( و دیدار با 10 تن 
از سفرای کشورهای خارجی در تهران و مشارکت فعال در 
کمیسیون های مشترک ایران و سایر کشورها از اقدامات حوزه 
امور بین الملل بوده است.« وی با اشاره به سفر رئیس سازمان 
جهانی بهداشت در سال 1394 به ایران و قرارگیری کشورمان 
در میان 6 کشور منتخب جهان برای گزارش جهانی کنترل 
بیمارهای غیر واگیر در سال 2018، می گوید: »مشارکت فعال 
در اجالس وزرای بهداشت جهان )95-1393(، اجالس وزرای 
بهداشت منطقه )95-1392( و عضویت در هیئت اجرایی 
سازمان جهانی بهداشت )94-1392( از دیگر اقدامات حوزه 

سالمت در عرصه بین الملل بوده است.«

درنهایت...
مجموع سخنان این مقام  ذی ربط وزارت بهداشت و آمار و 
ارقام ارائه شده نشان دهنده آن است که باگذشت یک سال از 
اجرایی شدن برجام تحوالت مطلوبی رقم خورده است اما 
بدون شک ازآنچه که انتظار آن می رفت و می توانسته ایم به 
آن نیل یابیم، عقب هستیم و نسیم تغییر از دریچه گشوده شده 
برجام چندان در حوزه سالمت وزیدن بایسته و شایسته نداشته 
است. از یاد نبریم که فرصت ها درگذر هستند و رقبا صبر و 
مالحظه نخواهند کرد و اکنون که زمینه مطلوب فراهم آمده 
تا عقب ماندگی های چند سال گذشته جبران شود، هرگونه 

تعلل و سستی توجیه پذیر نیست. 

موج چهارم تکنولوژی و صنعت داروسازی

  سیدحمیدرضا موسوی
     تحلیلگر حوزه دارو

تا پیش از قرن بیست و یکم جهان صنعتی با سه موج یا به تعبیر دیگر سه 
انقالب روبرو بوده است. اولین آن کشف و به کارگیری نیروی بخار و 
جایگزینی آن با توان انسانی بود. بعد از آن و در اوایل قرن بیستم کشف 
الکتریسیته تحولی شگرف در سیستم های حرکتی و خطوط مونتاژ به 
وجود آورد. سومین اختراع مهم بشر در سده های اخیر کامپیوتر و به 
کارگیری الکترونیک و سیستم های هوشمند در تولید بوده است. اکنون 
سخن از انقالب چهارم صنعتی است که بر روی موج سوم سوار است و 
طالیه دار آن فناوری دیجیتال و نانوتکنولوژی است. بسیاری از تحلیلگران 
بر این باورند که انقالب چهارم صنعتی آغاز شده و نشانه های آن در 
بسیاری از صنایع قابل مشاهده است. تکنولوژی هایی که پارادایم های 
پیشین در تولید و رابطه محصول-مشتری را در هم نوردیده است، 
صنعت داروسازی در عرصه سودآوری در سال های اخیر رقابتی قابل 
است.  داشته  هواپیما سازی  و  نفتی  و صنایع  بانک ها  بیمه ها،  با  اعتنا 
با روش های بسیار پیشرفته و در  کشف و خلق مولکول های جدید 
اصطالح High Tech  شکل می گیرد و در زنجیره تامین برای کاهش 
بهای تمام شده و باالترین کیفیت مورد نظر از تمامی عوامل تاثیرگذار 
بر پیدایش موج چهارم بهره مند شده است. صنایع داروسازی همگام با 
انقالب چهارم، همگرایی دنیای دیجیتال، انسان ها و حوزه های فیزیکی 
را با خود به دنبال دارد و تاثیر شگرفی بر حوزه های روابط انسانی، 
ارتباط انسان و محیط، حکمرانی دولت ها و همچنین تولید کارخانجات 
خواهد گذاشت که تحلیل همه آنها از حوصله این نوشتار خارج است. 
در بخش تولید و توزیع، پیش بینی می شود  نظام های موجود در زنجیره های 
ارزش دچار تحول و دگرگونی شوند و نظام های موجود مختل گردند، 
چرا که هم در سمت تقاضا، مشتریانی هوشمندتر و پرتوقع تر ظاهر 
خواهند شد و هم در بخش عرضه، شرکت هایی چابک تر با باالترین 

فناوری های خودساخته مشغول فعالیت هستند. 
در بخش تقاضا، تکنولوژی های ارتباطی جدید مبتنی بر وب و دسترسی های 
ارتباطی مبتنی بر موبایل و سایر ابزارها، فشار مضاعفی بر شرکت ها 
برای طراحی، تولید ، بازاریابی ، تحویل و خدمات کاالهای جدید وارد 
می آورند و این تغییرات بنیادی، سامان جدیدی را در صنایع و شرکت های 

تولیدی و خدماتی می طلبد. 
تاثیرات موج چهارم صنعتی تنها در حوزه کاال و خطوط تولید نخواهد 
نوردید.  خواهد  در  هم  را  سازمانی  ارتباطات  و  مدیریت  بلکه  بود،  
با حداکثر بهره وری  ربات های هوشمندی که 24 ساعته توانایی کار 
و کمترین خطا را دارند، جایگزین کارکنان تک شیفته و حواس پرت 
شده اند و در بسیاری از شرکت های داروسازی اروپای غربی و آمریکای 
شمالی در واحدهای تولید دو یا سه نفر بیشتر وجود ندارد. مدیریت 
بر کارکنان تبدیل به مدیریت بر ارتباط کارکنان با ربات ها شده است 
و قدرت دانش جایگزین قدرت نیروی انسانی و توان مالی خواهد 
شد. با تغییرات در خطوط تولید، مدیران و کارکنان باید بر دانش ها و 
مهارت های جدیدی مسلط شوند تا بتوانند در عصر جدید در مشاغل 
خود باقی بمانند و در زیر چرخ بی رحم انقالب چهارم، خود و شرکت 

خود را له شده نبینند.
در حوزه سالمت و پزشکی نیز به سرعت شاهد نشانه های تغییرات 
بنیادی در رابطه بین مثلث انسان، تکنولوژی و درمان هستیم. ورود 
نانوتکنولوژی و حسگرهای هوشمند به حوزه سالمت هر روز شکل 
انقالب  پزشکی  تجهیزات  حوزه  در  و  می گیرد  خود  به  جدیدتری 

نزدیکی در راه است. 
نیز شاهد آن هستیم که شرکت های بزرگ دنیا  در سطح داروسازی 
گام های بزرگی را به سمت دیجیتالی شدن در عرصه تولید و ارتباط با 
مشتری نهایی برداشته اند. اکنون استفاده از میکروچیپ های هوشمند و 
توجه جدی به توسعه بیشتر بیوتکنولوژی با استفاده از ابزارهای هوشمند 
در دستور کار قرار گرفته است. در واقع رابطه بین داروسازان و بیماران 
بیش از پیش نزدیک تر شده و داروسازان در تالشند تا اثرات دارویی 
را حتی در درون بدن بیمار و اندام هدف رهگیری کنند. تحولی که در 
نهایت منجر به تولید داروهای اثر بخش تر و بهبود رابطه بین  داروساز، 

پزشک و بیمار می شود . 
اما واکنش صنعت داروسازی داخلی به این تغییرات چگونه است؟ 
متاسفانه به جز بارقه هایی که در حوزه تولید مشاهده می شود، وضعیت 
چندان امیدوار کننده نیست. به راستی شرکت های تولیدی ما در حوزه 
داروسازی تا چه اندازه بر این تغییرات آگاهند و تا چه اندازه آمادگی 
مواجه شدن با سیل تغییرات را دارند؟ پاسخ دقیق تر به این پرسش را 

باید در پاسخ به سواالت زیر جستجو کرد:
تا چه حد در آگاه سازی مدیران ارشد و سهامداران به روند تغییرات 

پیش رو تالش شده است؟ 
چه تدابیری در سطوح استراتژی ها، برنامه ها و تاکتیک های کسب و 

کار برای جا نماندن از تغییرات اندیشیده شده است؟ 
از کمترین  بهره وری حداکثر  به سمت  تا چه حد ساختار سرمایه ها 

دارایی های ثابت طراحی شده است؟
نیاز  به مهارت ها و علوم مورد  را  دانش پذیران  آموزشی،  نظام  آیا   -

آینده مسلط می کند؟
- آیا ساختار ها و طراحی سازمانی شرکت های دارویی به نحوی هستند 
که بتوانند مسایل مبتالبه جدید در حوزه های تولید، بازاریابی و توزیع 

را با کمترین ریسک حل کنند؟
در پایان تاکید می شود که در دل انقالب چهارم صنعتی، صنعت داروسازی 
باید  تغییرات را از طراحی مدل کسب و کار و سازمان ها شروع کند و با 
تربیت نیروی انسانی دانش بنیان و متخصص ادامه دهد و به تغییر در خطوط 
تولید و سبد دارایی ها ختم کند. در غیر این صورت موج چهارم اقتصاد از آن 
عبور می کند. در واقع صنعت داروسازی داخلی چاره ای جز سوار شدن بر 
این موج را ندارد. شرکت های داروسازی و همچنین شرکت های توزیعی 
باید در سطح مدیریت سازمانی و تولید هوشمند شوند. در غیر این صورت 

در برابر سرعت موج چهارم حذف می شوند.
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سپیـد را آنالین بخوانید
  
  

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر بسیج نیروهای پزشکی در 
پیگیری مشکالت درمانی حادثه دیدگان ساختمان پالسکو گفت: »به طور حتم 
کمیسیون های مجلس اقدامات کافی و الزم را در جهت کاهش آالم حادثه دیدگان 

انجام می دهند.« 
به گزارش ایسنا، علی نوبخت روز گذشته با حضور در محل حادثه ساختمان 
تخریب شده پالسکو با عرض تسلیت در پی وقوع این حادثه به مردم و خانواده 
شهدای آتش نشان گفت: »در پی وقوع این حادثه مشکالتی به وجود آمده است 
که مهمترین آن شهادت و از بین رفتن برخی از افراد به دلیل سوختگی شدید 
بوده است، البته برخی از افراد حادثه دیده در محل اقدامات درمانی را دریافت 
کردند و برخی دیگر نیز به مراکز درمانی انتقال پیدا کردند بنابراین از 33 مصدوم 
منتقل شده به مراکز درمانی متأسفانه یک نفر به دلیل شدت جراحت ناشی از 

سوختگی به شهادت رسید.«
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به اینکه از مصدومان بستری در بیمارستان بازدید داشتم، افزود: 
»از این مقطع به بعد باید به حل آسیب های روانی و عاطفی ناشی از این حادثه 
مهم توجه کرد زیرا برخی از افراد در پی وقوع این حادثه به افسردگی دچار 

می شوند، ضمن اینکه برای اعضای ایستگاه های آتش نشانی مشکالتی در پی این 
حادثه اتفاق افتاد که برخی متأسفانه در زیر آوار گرفتار شدند که این مشکالت 
بر عملکرد نیروهای امدادی تأثیرگذاشته و مشکالت را دو چندان می کند ضمن 

اینکه نیروهای امدادی باید همیشه آماده باشند.«

وی با بیان اینکه با کمک وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ریاست 
انجمن روانپزشکی ایران، تیم های متعدد روانپزشکی و روانشناسی تعریف 
شده است، تصریح کرد: »به طور حتم باید بهداشت روانی افراد حادثه دیده 
و نیروهای امدادی در باالترین حد نگه داشته شود، همچنین از انجمن 
روانشناسی درخواست شده است که با کمک صدا و سیما اطالعات الزم 

را در اختیار مردم قرار دهند تا بتوان کمک های شایسته ای را انجام داد.«
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به بسیج شدن نیروهای 
پزشکی و پیگیری مشکالت نیروهای حادثه دیده گفت: به طور حتم باال 
نگه داشتن روحیه این افراد و فعال نگه داشتن آنها از جمله برنامه های 
درازمدتی است که تیم پزشکی اعمال می کند. همچنین طبق درخواست 
رئیس مجلس شورای اسالمی، کمیسیون های عمران، اجتماعی و بهداشت 
و درمان برای پیگیری این موضوع بسیج شدند تا با کمک کمیسیون های 
دیگر هماهنگی های الزم در جهت کاهش آالم مردم انجام شود البته اقدامات 
صورت گرفته تاکنون در حوزه پزشکی و درمان بسیار قابل قبول است و 
توصیه می شود با توجه به اینکه این محیط از گازهای مسموم و خطرناک 

مملو است از ماسک استفاده شود.«

نوبخت در محل حادثه ساختمان پالسکو مطرح کرد
تأکید بر بسیج نیروهای پزشکی برای پیگیری مشکالت درمانی حادثه دیدگان پالسکو


