
حمایت از ۳۰ شرکت دانش بنیان و فعال در 
زمینه تولید و توسعه شبیه سازهای آموزش 
مشترک  نشست  در  کشور  در  پزشکی 
آموزشی  و  فناوری  و  تحقیقات  معاونت 

وزارت بهداشت مورد توافق قرار گرفت.
معاون  پناهی،  یونس  سپید،  گزارش  به 
در  بهداشت  وزارت  فناوری  و  تحقیقات 
نشست مشترک معاون تحقیقات و فناوری و 
معاون آموزشی وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه 
آموزش و پژوهش دو بال علم و دانش هستند، 
گفت: »همکاری معاونت تحقیقات و فناوری 
امری  بهداشت  با معاونت آموزش وزارت 
جدی است. یکی از دغدغه های تحقیقات 
مسئله  همین  و  است  درمان  هزینه  کاهش 
در آموزش هم مطرح است و بهره گیری از 
فناوری و تکنولوژی می تواند ما را در این 

امر یاری دهد.«
توسعه  از  حمایت  از  استقبال  ضمن  وی 
از  »استفاده  افزود:  آموزشی  شبیه سازهای 
آموزش،  برای  تا  می کند  کمک  فناوری 
در  یا  نباشد  جسد  تشریح  به  نیاز  دیگر 
آزمایشگاه ها از حیوانات استفاده نشود، بلکه 
استاد با بهره گیری از سیستم های شبیه سازی 
با دقت و کیفیت باالتر نکات آموزشی را در 

اختیار دانشجویان قرار می دهد.«
بهداشت  وزیر  فناوری  و  تحقیقات  معاون 

زمانی  دانشگاه  استاد  »یک  کرد:  خاطرنشان 
می تواند در آموزش موفق باشد که دستی بر 
آتش پژوهش داشته باشد و با رویکردهای 
و  باشد  آشنا  تحقیقاتی  و  مطالعاتی  جدید 
بداند چگونه از فناوری در راستای اهداف 

پژوهشی و آموزشی بهره برداری کند.«
وزیر  آموزشی  معاون  باقری فرد،  ابوالفضل 
اینکه  بیان  با  نشست  این  در  نیز  بهداشت 
هم  آموزشی  فناوری های  علم،  پیشرفت  با 
شیوع  جریان  »در  گفت:  است،  کرده  رشد 
کووید_۱۹ توجه به این حوزه ضرورت یافت. 

فناوران کشور موفق شدند طی سه سال به 
چنین رشد و پیشرفتی برسند که حتی برخی 
از شرکت ها در حال حاضر امکان صادرات 
محصوالت آموزشی خود را دارند. این یک 
مدل و الگوی شکل گیری و رشد در کوتاه ترین 

زمان ممکن است.«
فناوری  از  استفاده  موارد  به  اشاره  با  وی 
گفت:  پزشکی  آموزش  امر  در  شبیه سازی 
»شبیه سازی یک فناوری الزم و ضروری است 
که به مرور زمان نیازمندی به آن بیشتر هم 
می شود. دیگر نیازی به کالس های تشریح با 

سبک و سیاق گذشته نیست یا حتی دیگر الزم 
نیست دانشجو برای یادگیری در اورژانس 
به  می تواند  بلکه  یابد،  حضور  بیمارستان 
صورت مجازی همان شرایط را تجربه کند.«
حوزه  چهار  در  کشور  وضعیت  باقری فرد 
نانو و  بنیادی،  هوش مصنوعی، سلول های 
شبیه سازها را مناسب ارزیابی کرد و گفت: 
تمرکز  حوزه ها  این  بر  توان  تمام  با  »باید 
آنها حمایت کنیم. دنیا در حال  از  کرده و 
هم  ما  و  شبیه سازهاست  سوی  به  حرکت 
توانایی الزم را از مرحله تولید تا صادرات 
داریم. اگر به موقع اقدام کنیم، می توانیم مانند 

حوزه نانو در دنیا مدعی باشیم.«
محمدرضا منظم، رییس دفتر توسعه فناوری 
سالمت وزارت بهداشت نیز ضمن استقبال 
از رشد و توسعه شبیه سازها و کاربرد آن در 
آموزش پزشکی یادآور شد: »در حمایت ها 
باید مشارکت دانشگاه های علوم پزشکی نیز 

جلب شود.«
به گزارش وبدا، وی افزود: »وقتی دانشگاه ها 
در مدل سرمایه گذاری و حمایت از شبیه سازها 
دیده شوند، می توانیم امیدوار باشیم که این 
امر آموزش به کار  تجهیزات به درستی در 
گرفته خواهد شد و از ثمرات آن دانشجویان، 

اساتید و غیره برخوردار می شوند.«

حمایت از توسعه شبیه سازهای آموزش پزشکی در کشور

رئیس کمیته تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی گفت: »حجم بازار تجهیزات 
پزشکی در کشور۳.5 میلیارد دالر در  بخش تولید 

و واردات است.«
به گزارش سپید، احمد مسلمی روز چهارشنبه در 
یک نشست خبری در مرکز همایش های رازی افزود: 
»اکنون ۸۰۰ میلیارد دالر تجهیزات پزشکی در کشور 
تولید کردیم و این ظرفیت وجود دارد که به ۲ میلیارد 

دالر افزایش دهیم.«
وی اظهار داشت: »یک هزار و ۳۰۰ شرکت تولیدی با 
۳۰ هزار کارشناس و متخصص در تجهیزات پزشکی 
داریم که ارزش افزوده زیادی برای سرمایه گذاری 

الزم است.«
مسلمی ادامه داد: »ظرفیت فوق العاده ای در کشور 
داریم که می توان صنعت تجهیزات پزشکی را در  
بخش تولید افزایش داد، اگر تولید تجهیزات را در 
این صنعت افزایش ندهیم، باید ۱.5 میلیارد دالر ارز 
ساالنه پرداخت کنیم. برای حمایت از تولید تجهیزات 
پزشکی باید روند صدور مجوز برای شرکت های 

دانش بنیان تسهیل شود.«
به گفته وی، یک از ضعف های ما آن است که آموزش 
و تجاری سازی نداریم. تعداد زیادی از افراد شاغل 
در شرکت های دانش بنیان تسلط و مهارت کافی 
ندارند و وقتی محصولی تولید می شود به مرحله 

تجاری سازی نمی رسد.

وی با بیان اینکه آزمایشگاه های کنترل کیفی نداریم، 
افزود: »باید حمایت های مالی از شرکت های دانش 
بنیان صورت گیرد البته آزمایشگاه های سطح باالیی 
در صنایع داریم که در حوزه تجهیزات پزشکی 

فعال نیستند.«
مسلمی اظهارداشت: »کتاب دانش بنیان تجهیزات 
پزشکی از صفر تا ۱۰۰ تدوین شده که در اولین 
همایش تولید تجهیزات پزشکی دانش بنیان با رویکرد 
تقسیم کار، ۱۳ تیر در دانشگاه علوم پزشکی ایران 
تولیدکنندگان  برای  می تواند  و  می شود  رونمایی 

کمک کننده باشد.«
رئیس کمیته تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت تاکید 
کرد: »از افرادی که می خواهند تازه وارد تجهیزات 

پزشکی شوند و توانایی ثبت شرکت ندارند، حمایت 
می کنیم و می توانند محصوالت مورد نظر را از ایده تا 
انجام آزمایشات به تولید اولیه برسانند اما این حمایت 

منجر به تجاری سازی نمی شود.«
وی از تشکیل بانک اطالعات تجهیزات پزشکی 
برای اولین بار در کشور خبر داد و گفت: »این بانک 
اطالعات در  بخش ظرفیت های فنی کشور، حمایت 
از سازندگان مواد اولیه و قطعات تولید و استفاده 
از نخبگان که در حوزه تجهیزات پزشکی صاحب 

نظر هستند، تشکیل می شود.«
مسلمی گفت: »قرارگاه تجهیزات پزشکی دانش بنیان 
نیز برای نخستین بار در این همایش رونمایی می شود.«

به گفته مسلمی، قرارگاه تولید تجهیزات پزشکی در 

دانشگاه علوم پزشکی ایجاد می شود و خط مشی های 
مورد نیاز را در این قرارگاه ارائه می دهند.

رئیس کمیته تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی گفت: »دولت ۲ برابر سال 
قبل برای شرکت های دانش بنیان بودجه پیش بینی 
کرد تا در حوزه تجهیزات پزشکی موفق عمل کنند.«

وی خاطرنشان کرد: »امکانات خوبی در کشور داریم 
و می توانیم تجهیزات پزشکی را با تکنولوژی روز دنیا 
تولید کنیم و از وابستگی واردات خارج شویم. در 
این جهت باید نیاز داخلی را به سمت شرکت های 
دانش بنیان سوق دهیم تا محصوالت خوبی تولید 

و تاییدیه های کیفی را اخذ کنند.«
حسین کیوانی معاون تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی 
ایران نیز در این نشست خبری گفت: »تجهیزات 
پزشکی بخش مهمی از درمان کشور را تشکیل 
می دهد و واردات در این صنعت، هزینه باالیی را 
تحمیل می کند. الزم است شرکت های دانش بنیان 
در زمینه تولید تجهیزات پزشکی بیشتر فعال شوند.«

وی ادامه داد: »باید وابستگی به واردات تجهیزات 
پزشکی را قطع کنیم و اشتغال زایی در این حوزه 
باید باعث کاهش هزینه و افزایش بهره وری  شود. 
اولین قدم برای تحقق شعار امسال که از سوی مقام 
رهبری با عنوان تولید، اشتغال نام گرفته باید تقسیم 
کار داشته باشیم و امکانات و زیر ساخت ها را بسنجیم 

و برنامه ریزی کنیم.«ایرنا
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3.5 میلیارد دالر حجم بازار تجهیزات پزشکی در کشور

رئیس کمیته تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت مطرح کردرئیس کمیته تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت مطرح کرد

دارووتجهیزات


