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گفت و گوی سپید با دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی؛

 علی ابراهیمی

صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان  انجمن  دبیر 
تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی 
در گفت و گویی مفصل با سپید از دغدغه های 
تولیدکنندگان داخلی تجهیزات پزشکی گفت و 
اظهار داشت: »در این ایام که بحران کرونا در 
جهان شیوع پیدا کرده و همه کشورها تقاضای 
کاالی پزشکی دارند باید قدر تولید داخل را 
دانست زیرا در شرایط اینچنینی کشورهایی 
که زیرساخت تولید دارند می توانند در زمان 
کوتاه تری بر بحران فائق آیند. در ادامه متن 
گفت و گوی مریم قاسمی را با سپید می خوانید:

سپید: معرفی اجمالی از انجمن بفرمایید؟
انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات 
پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی با قدمت 20 
ساله یکی از قدیمی ترین تشکل های این حوزه 
بوده و با عضویت 250 شرکت تولیدکننده یکی 
از بزرگ ترین انجمن های کشور است و در تمام 
حوزه های پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی و 
ملزومات دارویی تولیدکنندگان را در عضویت خود 
دارد. این انجمن تولیدکنندگان را به کارگروه های 
تخصصی تقسیم کرده و بخاطر به دلیل داشتن 
کارگروه های تخصصی می تواند اتفاقات را رصد 

کرده و مدیریت کارشناسی داشته باشد.

سپید: عضویت شرکت ها در انجمن به چه 
طریق است؟

عضویت شرکت ها در انجمن منوط به فیلتر شدن 
و ارائه اسناد و مدارکی از مجوزها و پروانه ها 
است، اما این شرایط مربوط به اعضای دائمی 
انجمن است، اما شرکت های دیگر تولیدکننده 
نیز که عضو انجمن نیستند هر مشکلی داشته 
باشند می توانند با انجمن مطرح کنند و ما به آنها 
مشاوره های الزم را می دهیم و آنها را راهنمایی 
می کنیم تا به عضویت انجمن درآیند و حتی در 
ثبت و تایید محصوالت تولیدی کمک های الزم 
را ارئه می دهیم؛ بنابراین از این فرصت استفاد 
می کنیم و از همه تولیدکنندگان دعوت می کنیم 
به سایت  یا مراجعه  با مراجعه حضوری و  تا 
این انجمن از خدمات انجمن برخوردار شوند.

و  تولیدکنندگان  انجمن  دیدگاه  سپید: 
صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی 
و آزمایشگاهی در خصوص قرارگاه دارو و 
تجهیزات پزشکی سازمان غذا و داروی وزارت 

بهداشت چیست؟
یکی از اقدامات موثری که در دوره مدیریت جدید 
وزارت بهداشت اتفاق افتاد تشکیل قرارگاه دارو و 
تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو بود. انجمن در 
این قرارگاه نماینده دارد و به دعوت وزیر بهداشت 
به عنوان رئیس این قرارگاه، آقای دکتر روحی به 
عنوان رئیس انجمن در جلسات قرارگاه حضور 

دارند و در مسائل مهم که در قرارگاه مطرح می شود 
و نیز در تصمیم گیری های مهم ارائه نظر می کنند.

سپید: به نظر شما هدف اصلی از تشکیل این 
قرارگاه چیست؟

پیشنهاد و تشکیل این قرارگاه از سوی وزارت 
بهداشت در شرایطی گرفته شد که ما باید در 
مواجهه با تشدید تحریم ها فعال تر می بودیم. البته 
یکی دیگر از محاسن تشکیل این قرارگاه این 
بود که بخش دولتی قائل به مشوررت با بخش 
خصوصی شده و اثرات مشورت و همکاری با 
این بخش را دید و خوشبختانه تاکنون بسیار هم 

موثر بوده است. البته انتظار می رود که بعد از این 
نیز قوی تر و موثرتر باشد.

سپید: آیا با این دیدگاه که هدف از تشکیل 
قرارگاه دارو و تجهیزات پزشکی در سازمان 
غذا و دارو فسادزدایی از حوزه دارو و تجهیزات 

پزشکی بوده است، موافق هستید؟
که  شده  تشکیل  هدف  این  با  قرارگاه 
بخش  با  تعامل  در  کالن  سیاست گذاری های 
خصوصی به صورت واقعی تر گرفته شود و این 
دیدگاه می تواند در زمینه های دیگر نیز موثر باشد.

سپید: نظر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی 
نسبت به ترکیب جدید هیات امنای صرفه جویی 
ارزیدر معالجه بیماران وزارت بهداشت چیست؟
امنای  هیات  جدید  مدیریت  خوشبختانه 
صرفه جویی ارزی نگاه تولیدمحور دارند و در 
این مدت تعامل خوبی با انجمن های تولیدکننده 
داشته اند و در عمل ثابت کرده اند که به تولید داخل 
معتقد هستند. امروز با توجه به تعامل خوبی که 
با انجمن های تولیدی دارند و نیز در بحث های 
اخیر در خصوص کرونا توانسته اند خریدهای 

خوبی را از تولیدکنندگان داخلی داشته باشند.

از  را  رقابت  فرصت  هیات  این  آیا  سپید: 
تولیدکنندگان گرفته است؟

با توجه به ارتباطاتی که هیات امنای صرفه جویی 

ارزی با انجمن تولیدکنندگان دارد سعی می شود 
تا خریدها متناسب انجام شود، اما درباره اینکه 
آیا ذاتا این هیات در سال های گذشته و یا در 
آینده چگونه رفتار کرده و یا خواهد کرد، نیازمند 

نظرات کارشناسی تر هستیم. 

سپید: وضعیت مطالبات شرکت های تولیدکننده 
تجیهزات پزشکی از مراکز درمانی چگونه است؟
متاسفانه در سال های اخیر به دلیل عدم پرداخت به 
موقع مطالبات شرکت های تولید و حتی تامین کننده 
تجهیزات پزشکی از سوی مراکز درمانی و بیمه ها 
و به تبع آن کمبود نقدینگی در این حوزه مشکالت 
عدیده ای را به وجود آورده و به دغدغه شماره 
یک شرکت ها تبدیل شده بود. زیرا هر اقدامی در 
عرصه تولید و تامین و توزیع تجهیزات نیازمند 
نقدینگی است و برای داشتن ذخیره مناسب در 
عرصه مواد اولیه و یا تولید و حتی نوسازی خطوط 
نیز نیازمند وجود اعتبار مالی است. ولی متاسفانه 
تاخیر در برگشت سرمایه شرکت ها در سال های 
اخیر به شدت به آنها ضربه زد زیرا پرداخت های 
مراکز درمانی مرتب و منظم نبود و دیرکردها 
ضربه های جبران ناپذیری را به شرکت ها وارد 
کرد. امروز هم علی رغم اینکه در فواصل زمانی 
مختلف تخصیص و تزریق هایی صورت گرفته 
و بخشی از مطالبات پرداخت شده است، ولی 
به  پرداخت ها  این  بودن  منظم  و  استمرار  تنها 
برنامه ریزی شرکت ها کمک شایانی خواهد کرد.
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قاسمی: کشورهایی که زیرساخت تولید دارند 
می توانند بر بحران  کرونا فایق آیند

خوشبختانه یکی از شرکت های 
دانش بنیان زیرمجموعه 

انجمن توانسته با بهره گیری از 
نیروهای متخصص و زبده در 

زمینه تولید کیت ها ورود کند 
و در حال حاضر 80 هزار کیت 

تشخیص در هفته تولید و 
روانه بازار مصرف می کند


