
نایب رئیس جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور  خواستار آن شد

سپید: حسن قجاوند نایب رئیس جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور  با حضور 
در غرفه سپید در بیست وسومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها ضمن 
انتقاد از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به خاطر آنچه وی »بی توجهی 
به نظرات اعضای جامعه آزمایشگاهیان کشور« خواند،گفت:  »درخواست 
ما این است که اجازه ادامه تحصیل برای فارغ التحصیالن علوم آزمایشگاهی 
تا مقطع دکترای حرفه ای و PHD آزمایشگاهی داده شود و در نهایت این 

اشخاص مسئول فنی آزمایشگاه شوند.« 
مشروح این گفت وگو را بخوانید.

سپید: بعد از اظهارنظر کمیسیون بهداشت درباره تبصره 2 ماده 4 
قانون اصالح برخی از مقررات پزشکی، موضع جامعه آزمایشگاهیان 

کشور چیست؟
همه اعضای جامعه آزمایشگاهیان در خصوص نظراتی که کمیسیون بهداشت 
مجلس دهم داده است، نگران و گله مند هستند. زیرا نگاه کمیسیون بهداشت 
مجلس به این امر  یک نگاه صنفی بود. انتظار جامعه آزمایشگاهی این است 
که به دور از نگاه صنفی مسائل کارشناسی شوند. جامعه آزمایشگاهی حکم 
بدنه علوم آزمایشگاهی را دارد. جامعه آزمایشگاهی بالینی کشور بارها خواستار 
دیدار اعضای کمیسیون بهداشت در مجلس بوده ، ولی متاسفانه هنوز پاسخی 
نسبت به این دیدار دریافت نکرده اند. افرادی که در کمیسیون حضور پیدا 
کرده اند افرادی هستند که نمایندگی قشر خاصی را  بر عهده دارند، یعنی 
گروه پاتولوژیست ها که در واقع پزشک هستند و جزو گروه آزمایشگاهی 
به حساب نمی آیند. بدنه علوم آزمایشگاهی یعنی شاغلین در آزمایشگاه ها  
نسبت به مسائل مختلف آزمایشگاه گله مند هستند که در سال های اخیر 

نتوانسته اند با نمایندگان مجلس دیداری داشته باشند.
سپید: ایا در یک سال گذشته کمیسیون بهداشت یا مرکز پژوهش های 
مجلس، نظرات کارشناسی جامعه آزمایشگاهی کشور را دریافت کرده اند؟ 
به هیچ عنوان درخواست و پیشنهاد ما را نپذیرفته اند. متاسفانه نگاه صنفی  
اعضای کمیسیون بهداشت باعث شده است که هیچ پاسخی ندهند. برای 
ما جای سوال دارد که چرا نمایندگان حداقل نظرات بدنه آزمایشگاه که 
شامل کاردان ها، کارشناسان آزمایشگاه و ارشد آزمایشگاه هستند را نشنیده 
گرفته اند. این افراد در بحث ادامه تحصیل آزمایشگاهیان اولویت داشته و 
انتظار دارند که به آنها توجه شود. در واقع پاتولوژیست ها پزشک هستند 

و آزمایشگاهی نیستند. 
سپید: پیشنهاد دقیق و مشخص جامعه آزمایشگاهیان چیست؟ آیا نظر 

شما این است که قانون 67 عینا اجرا شود؟
پیشنهاد جامعه آزمایشگاهی بالینی این است که قانون تعدیل و اصالح 
شود. ما انتظار داریم فقط فارغ التحصیالن علوم آزمایشگاهی در آزمایشگاه ها 
مشغول بکار باشند. امیدواریم قانون رشته پایه نیز اصالح شود. یعنی تنها 

تعدادی از متخصصان تک رشته ای که مربوط به رشته علوم آزمایشگاهی 
هستند، می توانند در آزمایشگاه ها مشغول بکار باشند.

سپید: طبق نظر کارشناسی مرکز پ ژوهش ها و تیم پزشکی که مسئول 
تحقیق درباره این موضوع شدند، دکترای تک رشته ای و متخصصان 
علوم آزمایشگاهی نمی توانند تسلط و تصدی بر آزمایشگاه داشته باشند، 
اما شخصی که دارای دکترایPHD   است، می تواند بخش هایی از 
آزمایشگاه مانند بخش ایمونولو ژی و میکروب شناسی را عهده دار باشد. 

شما با این نظر موافقید؟
ما مخالف حضور متخصصین تک رشته ای در آزمایشگاه نیستیم. نظری 
که جامعه آزمایشگاهی دارد این است که جایگاه همه شاغلین آزمایشگاهی 
در آزمایشگاه ها دیده شود و در بحث تحصیل هم، راه تحصیل کارشناسان 
آزمایشگاه هموار شود تا کارشناسان ما بتوانند تا دکترای آزمایشگاهی و 
دکترایPHD  ادامه تحصیل دهند. نظر وزارت بهداشت این است که بخش 
PHD علوم آزمایشگاهی راه اندازی شود و ما موافق این مساله هستیم. 

مخالفت ما در این است که چرا علوم آزمایشگاهی تا مقطع کارشناسی 
منقطع شده است و انتظار داریم که راه ادامه تحصیل علوم آزمایشگاهی باز 
باشد تا دانشجویان بتوانند تا مقطع کارشناسی ادامه تحصیل دهند. متاسفانه 
از سال 72 ادامه تحصیل منقطع شده است و در حقیقت نفع عده ای از 
انجمن ها در میان است که خواستار تصویب حضور خود در آزمایشگاه ها 
بودند. دلیل عدم گرایش بسیاری از متخصصین تک رشته  ای به رشته علوم 
آزمایشگاهی این است که نمی توانستند در این رشته تا مقطع دکترا ادامه 
تحصیل دهند و مجبور به انتخاب شده اند. حضور متخصصین تک رشته ای 
به عنوان مسئول فنی در آزمایشگاه ها خیلی طوالنی شده است. اگر ما به 
عنوان جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور )جابک( مخالفت داریم، به این 
دلیل است که راه برای آزمایشگاهیان سخت شده است و ما انتظار داریم 
راه آسانتری در پیش روی آزمایشگاهیان باشد که بصورت دکترای حرفه ای 
و دکترای PHD آزمایشگاهی ادامه تحصیل دهند. نظر وزارات بهداشت 

در این زمینه مثبت است.

سپید: پاتولوژیست ها معتقدند که مسئول فنی آزمایشگاه، مشاوربالینی 
پزشک است و کسی که مدرک طب عمومی ندارد، نمی تواند مشاوره 

بدهد. نظر شما در این خصوص چیست؟ 
با خود  آزمایش  تفسیر  ولی  است  آزمایش  آزمایشگاه گزارش  وظیفه 

پزشک است.
سپید: آیا کسی که طب عمومی نخوانده می تواند این وظیفه را انجام دهد؟
ساعت حضور پاتولوژیست ها در بیمارستان ها بسیار کم است. در آزمایشگاه 
بیمارستان هایی که بصورت 24 ساعته فعالیت دارند، ساعت حضور  یک 
پاتولوژیست  8 تا 12 است، ولی بیش از سه ساعت در بیمارستان نیستند 
و در ساعات عدم حضور آنها این وظیفه را آزمایشگاهیان برعهده دارند. 
در این زمینه بحث منفعت شخصی در کار است و آنان می خواهند به منافع 
شخصی خود دست یابند. اگر پاتولوژیست ها انتظار دارند مشاور باشند، 
چرا در ساعات دیگر حضور ندارند. نظر ما این است که این قضایا برای 
پیشبرد اهداف شخصی و انجمنی به وجود آمده است. بخش آزمایشگاه 
همیشه گله مند است زیرا از ساعت 12 تا صبح روز بعد به علت عدم حضور 
امضا کردن و مشاوره دادن هستند.  آزمایشگاهیان در حال  فنی،  مسئول 
اگر به عنوان مشاور قبول ندارند چرا اجازه مشاوره و امضا آزمایشات را 
می دهند. چرا خود حضور نداشته و امضا نمی کنند. انتظار ما این است که 
به قضایا به صورت یک بعدی نگاه نشود و از مسئول وزارت بهداشت 
انتظار داریم که در شیفت های غیرمتعارف هم مسئول فنی باید حضور داشته 
باشد. این یک نگاه راحت طلبانه است که ساعت های خاصی حضور داشته 
باشند و در ساعات دیگر در آزمایشگاه خصوصی خود به سر ببرند.داگر 
در ساعات غیرمتعارف مسئول فنی حضور داشته باشد، طبیعتا می توانند 
جذب بیشتری داشته باشند. دوستان می گویند مسئول فنی به اندازه کافی 
وجود دارد ولی اگر طرحی پیاده شود که متخصصان تک رشته ای نیز در 
ساعات غیرمتعارف مشغول بکار شوند، این کمبود دیده نمی شود. نگاه ما 
یک نگاه یک طرفانه نبوده است. ما خواستار حضور تمامی نیروها هستیم، 
هم پاتولوژیست ها و هم متخصصان تک رشته ای و سایر متخصصان علوم 
آزمایشگاهی خواستار توجه کافی هستند و انتظار دارند راه ادامه تحصیل 

آنان به مقاطع باالتر باز شود.
سپید: در یک جمع بندی کلی تقاضای شما این است که اجازه ادامه 
تحصیل برای فارغ التحصیالن علوم آزمایشگاهی تا مقطع دکترای حرفه ای 
و PHD آزمایشگاهی داده شود و در نهایت این اشخاص مسئول فنی 

آزمایشگاه شوند. درست است؟
بله کامال درست است. اگر ما می خواهیم کیفیت آزمایشگاه ها باال برود باید 
کیفیت نیروی انسانی را باال ببریم و این هدف با ادامه تحصیل آزمایشگاهیان 

امکان پذیر است.

مانع ادامه تحصیل کارشناسان علوم آزمایشگاهی تا مقطع دکترای حرفه ای نشوید
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سازمان تامین اجتماعی:مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفت: »در چهارسال گذشته، سعی 
کردیم ریسک ها به بیمه شدگان و مردم منتقل نشود و خودمان راه حلی برای آنها پیدا کنیم.«سید 
تقی نوربخش با بیان اینکه در بخش مستمری ها تالش ما این بوده که ماه  به  ماه، تعهدات خود را 
به  صورت کامل و بدون تاخیر پرداخت کنیم، اظهار داشت: »در مهرماه گذشته 195٠میلیاردتومان 
بابت مستمری ها و 25٠میلیاردتومان بابت مقرری بیمه بیکاری پرداخت کردیم که جمع آنها 

به 42٠٠میلیاردتومان می رسد.«
وی، تعهدات درمانی را از دیگر مواردی دانست که سازمان تامین اجتماعی هر ماه آن را 
برعهده دارد و پرداخت می کند که در این نوع تعهدات نیز حدود 15٠٠میلیارد تومان پرداخت 

شده و 5٠٠میلیارد تومان نیز برای سایر هزینه ها تامین و پرداخت شده است.
نوربخش جمع مصارف ماهیانه سازمان تامین اجتماعی را حدود 6هزارمیلیارد تومان بیان 
کرد و افزود: »بزرگی این عدد، مشخص می کند که چه فعالیت هایی در سازمان تامین اجتماعی 
اعم از برنامه ریزی و اجرایی شکل می گیرد تا بتوانیم این مبالغ را تامین و به  صورت نقدی به 

بیمه شدگان و مستمری بگیران پرداخت کنیم.«
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: »آثار و عوارض مسائل و مشکالت ناشی از 
تحریم های ظالمانه غرب بر اقتصاد کشور و نیز بر منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی از 
جمله مشکالتی است  که در سال های گذشته بر کشور و سازمان تاثیر منفی داشته است.« وی 
با تاکید بر اهمیت مشارکت رسانه های جمعی در آسیب شناسی مسائل صندوق های بازنشستگی 
گفت: »ما به حضور و مشارکت رسانه ها در موشکافی و تحلیل درست و واقعی بحران صندوق ها 
و  حضور  با  بحران،  از  خروج  حل  راه   یافتن  در  ملی  همکاری های  امیدواریم  و  نیازمندیم 

نقش آفرینی رسانه ها صورت گیرد.«
نوربخش، دستیابی به عدالت و رفاه اجتماعی را از آرمان های انقالب اسالمی خواند که در 
اصول قانون اساسی متجلی شده است و افزود: »یکی از ابزارهای رسیدن به رفاه، بیمه های 

اجتماعی است و صندوق های بیمه ای نیز با همین نیت ایجاد شده اند.«
وی با بیان اینکه سازوکار صندوق های بیمه گر اجتماعی اداره بین النسلی است، تصریح کرد: 
»این روش، عادالنه ترین روش اداره است و به این معناست که تامین منابع، براساس مشارکت 
اجتماعی شکل می گیرد و ریسک ها میان افراد با درآمدهای مختلف تقسیم می شود، اما خدمات، 

به صورت یکسان به همه تعلق می گیرد که روشی عادالنه در توزیع رفاه اجتماعی است.«

تصویب ١٣٨مصوبه و قانون خالف مبانی بیمه ای طی ٤٠سال
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، با بیان اینکه 41میلیون و 675هزار نفر زیرپوشش این سازمان 
و مزیت های هجده  گانه آن قرار دارند، گفت:»تامین اجتماعی، یک حق است نه حمایت اجتماعی. 
به این بیان که افراد براساس مشارکتی که در این صندوق انجام می دهند، ریسک های آتی خود 
را پوشش می دهند و همان طور که در اصل 29 قانون اساسی ذکر شده است، برخورداری از 
حمایت بیمه ای به  هنگام بیماری، ازکارافتادگی، پیری و سالمندی، جزو حقوق اصلی مردم 

است و باید با مشارکت آنها، به دست آید.«
نوربخش، نگاه حاکم بر صندوق تامین اجتماعی را اصول و مبنای بیمه ای قلمداد کرد و 
افزود: »متاسفانه برخی قوانین و مقرراتی که در طول حیات سازمان تامین اجتماعی به تصویب 
داده  آن  به  حمایتی  تکالیف  و  کرده  دور  بیمه ای  سازوکارهای  از  را  سازمان  این  رسیده اند، 
است. وی با اشاره به تصویب 138مصوبه و قانون خالف مبانی بیمه ای در 4٠سال اخیر و 
تحمیل تعهدات بدون منبع به سازمان تامین اجتماعی گفت: این قوانین، آثار غیرقابل جبرانی 

به تامین اجتماعی وارد کرده اند.«

اهتمام نسبت به رفع چالش صندوق ها
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه صندوق های بازنشستگی در وضعیت ویژه ای 
به سر می برند، اظهار داشت: »از 18 صندوق بیمه ای کشور، تنها صندوقی که براساس محاسبات و 
ضریب پوشش بیمه ای زنده است، سازمان تامین اجتماعی است که ضریب پشتیبانی آن هم اکنون 
5/46 درصد است. این ضریب نسبت میان تعداد بیمه شدگان و بیمه پردازان با مستمری بگیران 
را نشان می دهد] و همچنان قادر است بدون اتکاء به منابع دولتی و عمومی به ماموریت های 

خود ادامه دهد.
اهتمام  و  بازنشستگی  صندوق های  بحران  آسیب شناسی  ضرورت  بر  تاکید  با  نوربخش، 
جدی تر به رفع کاستی های این حوزه گفت: »خوشبختانه در سطوح مختلف تصمیم گیری آثار 
این اهتمام مشهود است. در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایده های کلی سیاست های رهبری 
درباره تامین اجتماعی به صورت هفتگی مطرح و پیگیری می شود. در مجلس شورای اسالمی، 
پژوهشی،  مراکز  نیز  و  درمان  و  بهداشت  بودجه،  و  برنامه  کمیسیون های  در  هفتگی  به طور 

آسیب شناسی صندوق ها انجام می گیرد.«
بازنشستگی  بیان این که درصورتی که اهتمام الزم به حل مشکالت صندوق های  با  وی 
صورت نگیرد، یکی از چالش های آینده اقتصاد کشور، بحران صندوق ها خواهد بود، افزود: 
»در هیچ مقطعی به اندازه دوران کنونی، شاهد آسیب شناسی و اهتمام درباره یافتن راه حلی برای 

رفع چالش های صندوق ها نبوده ایم که امیدواریم نتیجه بخش باشد.
وی با تاکید بر اینکه رسانه ها نمایندگان افکار عمومی هستند، خواستار توجه جدی تر آنها 
به مسئله صندوق های بازنشستگی شد و گفت: »صندوق ها هم اینک در مرحله ای خاص از 
بحران به سر می برند و نیازمند توجه بیشتری به وضع خود هستند. رسانه ها این قدرت را دارند 
که راه حل های مناسب خروج از بحران را به صورت های مختلف از صاحب نظران بگیرند و 
در کنار آن، اطالع رسانی دقیقی از جایگاه صندوق ها و کارکرد و خدمات  دهی آنها که در بهبود 

شرایط ذی نفعان موثر خواهد بود، ارائه دهند.«
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با یادآوری اینکه تامین  منابع صندوق های بازنشستگی در 
همه کشورها به معضلی اساسی تبدیل شده است، اظهار داشت: »مجامع و اتحادیه های بین المللی 
تامین اجتماعی معترفند که چالش صندوق های بازنشستگی در تمام کشورهای توسعه یافته و 

درحال توسعه، به موضوعی مشترک تبدیل شده است.«
وی با اشاره به فراگیری بیمه های اجتماعی در ایران افزود: »توسعه و عمق بیمه های اجتماعی 
در هیچ یک از کشورهای منطقه غرب آسیا به اندازه ایران نیست و صندوق ها تعهدات زیادی 

دارند. به همین دلیل، بحران صندوق ها در کشور ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است.«

تعدیل تعهدات یا تامین منابع
نوربخش درباره احتمال سرایت مشکل صندوق های بحران زده به سازمان تامین اجتماعی 
گفت: »از نظر محاسبات بیمه ای، صندوق های بازنشستگی باید دارای تعادل در منابع و مصارف 
خود باشند و از منابع عمومی و دولتی برای ایفای تعهدات خود استفاده نکنند. در صندوق هایی 
مانند صندوق  بازنشستگی فوالد، تمامی منابع را دولت تامین می کند و در صندوق بازنشستگی 
کشوری نیز تامین بیش از دوسوم منابع، بر عهده دولت است. صندوق تامین اجتماعی، البته از 
محل بودجه عمومی استفاده نمی کند، اما یک سری تعهدات برای این سازمان در طی سنوات 
گذشته ایجاد شده است که اگر منابع آن تامین شوند، تعادل میان منابع و مصارف برقرار خواهد 
شد، ولی اگر پرداخت نشوند، از نظر نقدی از تعادل خارج  و مدیریت منابع و مصارف آن 

دشوار می شود.«
وی افزود: »سازمان تامین اجتماعی، از نظر تعهدی به نقطه سربه سر نرسیده ، اما با نگاه نقدی 
این صندوق از سال 87 به بعد از نقطه سربه سری منابع و مصارف عبور کرده است. بنابراین 
تعهدات  ایفای  برای  منابع الزم  یا  تعدیل شوند  منبع  بدون  تعهدات  یا  این است که  راه حل 

تحمیل شده، تصویب شوند.«
نوربخش خاطر نشان کرد: »سازوکار تامین منابع در یک صندوق بیمه ای به این صورت 
است که یک نسل برای نسل بعدی پرداخت می کند. بازنشستگی های پیش از موعد یا معافیت 
گسترده کارگاه های زیر پنج نفر کارگر و... که براساس اصول محاسبات بیمه ای، هیچ کدام از 
آنها پذیرفتنی نیستند، تعادل منابع و مصارف را به هم ریخته اند. تعهدات همچنان وجود دارند، 
اما دولت ها در طول عمر سازمان تامین اجتماعی، نه تنها به تعهدات خود عمل نکرده  و حق بیمه 
سهم خود را پرداخت نکرده اند، حتی بابت تعهداتی که به سازمان تامین اجتماعی تحمیل شده 

نیز هیچ پرداختی  نداشته اند. مشخص است که در این حالت، تعادل به هم بریزد.«
وی اضافه کرد: »به نظر سازمان تامین اجتماعی، یگانه راه حل، تعدیل تعهدات یا تامین منابع 
است. اگر نهاد دولت به تعهدات خود عمل کند، هیچ گونه نگرانی بابت ادامه حیات سازمان 
تامین اجتماعی وجود نخواهد داشت، اما دغدغه ما این است که تعهدات، به نحوی افزایش 

یابد که دولت از پس آنها بر نیاید.«

اصالحات یا وابستگی؟
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با طبیعی خواندن پیشی گرفتن پرداخت ها بر ورودی ها در 
صندوق های بازنشستگی، به آسیب شناسی پیری زودرس در صندوق  تامین اجتماعی پرداخت و 
گفت: عواملی مانند بازنشستگی های پیش از موعد، مشاغل سخت و زیان آور که در دولت های 
نهم و دهم 6٠٠هزارنفر بر تعداد مستمری بگیران تامین اجتماعی افزوده، باعث تغییرات پارامتریک 
در سازمان تامین اجتماعی شده است. طبیعی است که چنین سیاست هایی در کنار دیگر تعهدات 

بدون منبع، صندوق را از تعادل خارج می کند.
نوربخش، درباره مصارف سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: »مصارف سازمان تامین اجتماعی، 
از منابع دریافتی آن بیشتر است و شرایط دشواری را پیش روی ما قرار داده است. تجلی این 
وضع، در دیرکرد پرداخت به مراکز طرف قرارداد و استفاده از منابع سرمایه گذاری  برای امور 
و تعهدات جاری است که قاعدتًا چون متعلق به نسل های آینده است، امری پسندیده نیست.«
وی با یادآوری وضع منابع و مصارف تامین اجتماعی در 2٠سال گذشته و تغییرات یک دهه 
صندوق  مانند  هم  تامین اجتماعی  سازمان  نشود،  فکری  اگر  »البته  کرد:  تصریح  آن،  گذشته 
بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی فوالد، بودجه بگیر دولت خواهد شد؛ یعنی باید 
بین دو راه، یکی را انتخاب کنیم. یا اصالحات ساختاری و پارامتریک در تامین اجتماعی انجام 

دهیم یا این سازمان را به بودجه بگیر دولت تبدیل کنیم.«

ورشکستگی تامین اجتماعی معنا ندارد
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در ادامه با تاکید بر اینکه راه حل هایی برای بهبود اوضاع 
که  می دهم  را  خاطر  اطمینان  »این  گفت:  است،  شده  گرفته  نظر  در  تامین اجتماعی  سازمان 
ورشکستگی درباره صندوق های بیمه ای مانند تامین اجتماعی مطرح نیست، اما ابرچالشی در 
این زمینه وجود دارد. ما یک صندوق بین النسلی هستیم و تعهدات ما نیز برعهده نظام است. 
اما  بدهیم،  قانون گذاران  و  تصمیم گیران  به  را  اخطارهای الزم  و  باید گوشزدها  درعین حال، 
دغدغه ها را به مردم منتقل نکنیم. در مجموع، باید حساسیت الزم در مورد صندوق ها ایجاد 
شود. البته صندوق ها نیز مانند بحران آب، محیط زیست و ... موردتوجه دولت است، اما از آن 
سو هم در هیچ جای دنیا برای مسائل پیچیده، راه حل های ساده، توصیه نمی شود. در موضوع 

صندوق ها، راه حل ها پیچیدگی های زیادی دارند و باید متناسب با امکانات اتخاذ شوند.«

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی :یادداشت وارده

وابسته شدن به بودجه دولت یا اصالح سیاست ها دو راهکار پیش روی صندوق های بازنشستگی 


