
طرح دغدغه های جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور به مناسبت هفته جهانی آزمایشگاه بالینی

شعیبشاهزمانی
در بسیاری از کشورهای دنیا، 19 تا 25 آوریل که 

مصادف با 30 فروردین تا 5 اردیبهشت است، با عنوان 
هفته جهانی آزمایشگاه بالینی شناخته شده و برنامه های 
خاصی در این هفته برگزار می شود. از طرفی 30 فروردین 
زادروز یکی از اطباء حاذق ایرانی با عنوان »ابوالفضائل 
سیداسماعیل جرجانی« است. وی که در سال 404 هجری 
)گرگان  در جرجان  میالدی   1042 با  مصادف  قمری 
امروزی( متولد شد، از نخستین دانشمندان ایرانی بود 
که در زمینه علوم آزمایشگاهی فعالیت کرده است. از 
این رو سیداسماعیل جرجانی را »پدر علوم آزمایشگاهی 
آزمایشگاهیان«  »روز  عنوان  با  را  او  زادروز  و  ایران« 

نامگذاری کرده اند.
جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور )جابک( هم هر 
می بیند.  تدارک  را  برنامه هایی  مناسبت  به همین  ساله 
امسال هم در بیمارستان قلب تهران از تعدادی از بزرگان 
علمی و فعاالن صنفی رشته علوم آزمایشگاهی تقدیر 
شد. این جامعه بزرگ و فرهیخته اما حرف هایی دارند 
و دغدغه هایی که بعضی از آنها را سال هاست که فریاد 
می زنند اما هنوز صدایشان به جایی نرسیده است. آنها 
معتقدند که سال 96 هم در مجموع سال خوبی برای 
جامعه آزمایشگاهیان نبوده است. این را نایب رئیس جابک 
به خبرنگار »سپید« گفت. او معتقد است در سالی که 
گذشت، علی رغم اینکه خواسته های این گروه بزرگ به 
طور مکرر مطرح شد، ولی از طرف مسئولین امر هیچ  

توجهی به آنها نشد.
به مناسبت رور آزمایشگاهیان و هفته جهانی آزمایشگاه 
بالینی، با حسن قجاوند،  نایب رئیس جامعه آزمایشگاهیان 
بالینی کشور، دقایقی به گفت وگو نشستیم و از دغدغه های 

آزمایشگاهیان کشور  جویا شدیم. 

سرنوشتقانونمشاغلسختوزیانآور
جامعه  دغدغه  نخستین  بیان  در  قجاوند  حسن 
این  مطالبه  »اولین  گفت:  کشور  بالینی  آزمایشگاهیان 
گروه که مربوط به شامل شدن جامعه آزمایشگاهیان در 
زمره شاغلین به ِحَرف سخت و زیان آور بود، در سال 
95 به نتیجه رسید. هرچند که قرار بود به عنوان شغل 
سخت و زیان آور درجه3 شناخته شود ولی در نهایت 
به عنوان درجه 2 به تصویب رسید. با این وجود این 
اتفاق باعث شادی و شوق و در نتیجه ایجاد انگیزه در 
میان اعضای جابک شد. چرا که می دیدند حداقل یکی 
از مهمترین خواسته های آنها محقق شده است. طبیعتا 
علوم  دانشگاه های  در  مصوبه  این  که  بود  این  انتظار 
پزشکی سراسر کشور به اجرا درآید ولی متاسفانه هیچ 
یک از دانشگاه های کشور این قانون را اجرا نکردند.« 
وی ادامه داد: »درحال حاضر گالیه جامعه آزمایشگاهیان 
کشور این است که چرا حقی که در سال 95 به این 
گروه داده شده، نادیده گرفته می شود؟ درحال حاضر 
بازنشستگی  شرایط  در  ما  همکاران  از  زیادی  تعداد 
این دلیل که حق مسّلمی که  به  نارحتند.  هستند ولی 
به تصویب دولت رسیده است، اجرا نمی شود. وقتی به 
وزارت بهداشت مراجعه می کنیم، می گویند از نظر ما 
هیچ مشکلی وجود ندارد و دانشگاه ها باید اجرا کنند. 
اما واقعیت این است که هیچ یک از دانشگاه های علوم 
پزشکی کشور به بهانه هایی مانند بار مالی، این مصوبه 
را اجرا نمی کنند. این درحالی است که بار مالی مترتب 
بر اجرای این قانون هم مانند همه قوانین دیگر در زمان 
تصویب، پیش بینی شده است. از طرفی جمع زیادی از 
اجتماعی  تامین  سازمان  در  ما  آزمایشگاهی  همکاران 
مشغول به کار هستند و این سازمان هم زیر بار اجرای 
قانون نمی رود. درواقع سازمان تامین اجتماعی، قانون 
نحوه بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور را پذیرفته 

ولی کارکنان خود این سازمان را مستثنی کرده است.

پیامدهایازقلمافتادننامآزمایشگاهیان
نایب رئیس جامعه آزمایشگاهیان کشور، در ادامه به 
این روزهای آزمایشگاهیان  از دغدغه های  یکی دیگر 
کشور اشاره کرد. وی اظهار داشت: »یکی دیگر از قوانینی 
آزمایشگاهیان  اجرا می شود ولی جامعه  که در کشور 
سال هاست از مزایای آن محروم هستند، »قانون ارتقاء 
بهره وری کارکنان بالینی« است. مشکل از زمان تصویب 
این قانون توسط مجلس و دولت و از قلم افتادن نام 
لیستی که  بود.  بالینی  لیست مشاغل  از  آزمایشگاهیان 
پزشکان، پرستاران و بهیاران جزو آن بودند و قطعا نام 
آزمایشگاهیان هم باید در آن می بود. کمااینکه همیشه 
در بیمارستان ها و بخش ها اولین گروهی که از بیماران 
نمونه  گیری می کنند، آزمایشگاهیان هستند. کسانی که 
هم با بیماران بستری شده در بخش ها و هم با بیمارانی 
که به صورت سرپایی مداوا می شوند به صورت مستقیم 
در ارتباط هستند و قطعا می توانستند مشمول این قانون 
باشند. متاسفانه در آن برهه زمانی، نام این گروه از قلم 
افتاد. بعد از آن، ما مدت ها پیگیر این موضوع بودیم.« 

قجاوند ماجرای پیگیری های انجام شده و نتیجه به 
دست آمده را اینطور شرح داد: »پیگیری های ما منجر به 
این شد که معاونت درمان وزارت بهداشت به موضوع 
ورود کند. بعد از پیگیری های فراوان و کارشناسی های 
وزارت  وقت  درمان  معاونت  طرف  از  که  دقیقی 
نظر  ایشان  گرفت،  صورت  آقاجانی(  )دکتر  بهداشت 
خود را برای دکتر هاشمی وزیر بهداشت اینطور اعالم 
کرد که براساس بررسی های کارشناسی صورت گرفته، 
رشته علوم آزمایشگاهی هم جزو مشاغل بالینی بوده 
و کارکنان آزمایشگاه ها هم جزو مشمولین قانون ارتقاء 
بهره وری هستند. براساس همان نظریه، وزیر بهداشت 
هم این مسئله را ابالغ کرد. بعد از آن ابالغ، معاونت 
توسعه وزارت بهداشت اعالم کرد که نام رشته علوم 
آزمایشگاهی در متن قانون نیامده و الزم است که این 
موضوع در هیئت دولت طرح شود. این اتفاق افتاد و 
پرونده به هیئت دولت رفت ولی متاسفانه اواخر سال 95 
بود که در هیئت دولت گفته شد که مستندات ارائه شده 
برای اثبات بالینی بودن رشته علوم آزمایشگاه کفایت 
نمی کند و با همین بهانه، مخالفت کردند. درحالی که 
ما آزمایشگاهیان به شدت گله مند بودیم و اعتراض هم 
کردیم و گفتیم در شرایطی که کارشناسی این موضوع با 
یک دستگاه تخصصی و آن هم در سطح معاونت درمان 
وزارت بهداشت بوده و این موضوع به طور دقیق مورد 
بررسی و کار کارشناسی آنها قرار گرفته، مخالفت هیئت 
دولت با این مسئله پذیرفته نیست ولی متاسفانه درنهایت 
این موضوع از دستور کار دولت کنار گذاشته شد. ولی 
همه می دانند که بیشترین دلیل دولت برای مخالفت با 
این موضوع،  بار مالی این مصوبه بوده است. بعد از آن 
ما اعتراض خودمان را به دفتر معاون اول رئیس جمهور 
بردیم و از دکتر جهانگیری درخواست کردیم که در 
این مسئله به جامعه بزرگ آزمایشگاهیان کمک کنند. 
اردیبهشت 96 بود که نامه  ای از دفتر معاون اول ریاست 
جمهوری با قید فوریت به وزارت بهداشت ارسال شد با 
این عنوان که یک بار دیگر با مستندات جدید در هیئت 
دولت طرح موضوع شود. اما از آن تاریخ تا امروز که 
نزدیک به 10 ماه می گذرد، این نامه در وزارت بهداشت 
مسکوت مانده است. چندین ماه در معاونت توسعه معطل 
شده بود و بعد از آن هم به معاونت درمان آمده و در 
این سوال بزرگ  اما  بایگانی شده است.  این معاونت 
همچنان در ذهن جامعه آزمایشگاهیان باقی است که در 
شرایطی که شخص اول نظام سالمت یعنی وزیر بهداشت 
با این موضوع موافق است و یک بار آن را ابالغ هم 
کرده است، چطور ممکن است که زیرمجموعه های این 
وزارتخانه، نامه معاون رئیس جمهور برای طرح مجدد 
موضوع در هیئت دولت را مسکوت گذاشته اند و حاضر 
به اجرای آن نیستند! حتی تصور ما این است که شاید 
شخص وزیر محترم اطالع نداشته باشد که این نامه در 
مجموعه وزارت بهداشت معطل مانده است که در این 
صورت انتظار ما از جناب دکتر هاشمی این است که 
به این موضوع ورود کنند و این مشکل بزرگ جامعه 

آزمایشگاهیان کشور را حل و فصل کنند.«

بهکارگیرینیروهایغیرمرتبطباآزمایشگاهها
نایب رئیس جابک در بخش دیگری از این گفت وگو، 
به یکی دیگر از دغدغه های جامعه آزمایشگاهی کشور با 
عنوان » به کارگیری نیروهای غیرمرتبط با آزمایشگاه« اشاره 
کرد و مخاطب انتقاداتش در این بخش را در درجه اول، 
مسئولین فنی آزمایشگاه ها دانست که برای پایین آوردن 

هزینه ها، چنین خطایی می کنند و پس از آن، مسئولینی 
را مخاطب قرار داد که بر فرایند جذب، به کارگیری و 
فعالیت نیروهای انسانی شاغل در آزمایشگاه ها، نظارت 

موثری ندارند.  
وی گفته های خود را با طرح چند سوال آغاز کرد 
و گفت: »آیا یک شخص غیرپرستار می تواند در رشته 
نظام پرستاری اجازه می دهد  پرستاری کار کند؟ مثال 
که یک شخص آزمایشگاهی کار پرستاری انجام دهد؟ 
یا مثال فیزیوتوراپیست ها چنین اجازه ای می دهند؟ ....«

قجاوند خاطرنشان کرد: »قطعا پاسخ به این سواالت، 
منفی است اما درحال حاضر شاهد هستیم که نیروهایی 
کامال غیر مرتبط در آزمایشگاه های کشور به کار گرفته 
شده  اند. مثال یک نفر با مدرک زیست شناسی یا شیمی 
و رشته های دیگری که از اینها هم غیرمرتبط تر هستند، 
بدون اینکه حتی سابقه کوچکترین کار عملی داشته باشند، 
در آزمایشگاه ها مشغول به کار شده اند. باور کنید مراکز 
آزمایشگاهی در کشور وجود دارد که دارندگان مدرک 
رشته هایی مثل ریاضی و کامپیوتر و ... را به کار گرفته اند. 
یکی از گالیه های ما در این زمینه این است که پس 
علت پرورش نیروهای آزمایشگاهی توسط دانشگاه ها 
چیست؟ باالخره رشته  علوم آزمایشگاهی، نزدیکی زیادی 
به رشته پزشکی دارد و بسیاری از دروس علوم پایه 
بنابراین  دارند.  شباهت  آزمایشگاهی  علوم  با  پزشکی 
یک فارغ التحصیل رشته علوم آزمایشگاهی پس از اینکه 
چهارسال این دروس سخت را خواند، انتظار ندارد که 
در نهایت در یک آزمایشگاه خصوصی جذب شده و 
حقوقی برابر حقوق اداره کار دریافت کند.« وی افزود: 
»در این خصوص انتقاد ما از مسئولین فنی آزمایشگاه ها 
است. چون برخی از آنها برای اینکه هزینه های مالی 
آزمایشگاهشان را پایین بیاوردند، نیروهای کم تجربه ای 
را جذب می کنند و خودشان به آنها آموزش می دهند. 
چراکه این افرادی که آزمایشگاهی نیستند و درزمینه علوم 
آزمایشگاهی تخصصی ندارند، حاضرند با حقوق پایین 
هم کار کنند. حتی در برخی موارد، آزمایشگاه ها تا چندین 
ماه از این نیروها به صورت رایگان و به عنوان کارآموز 
به کار می گیرند. بنابراین گالیه ما بابت جذب نیروهای 
غیرمرتبط از چند جهت است. اول اینکه آزمایشگاه ها به 
جای اینکه نیروهای مرتبط و متخصص را در این زمینه 
جذب کنند و حقوق مکفی پرداخت کنند، جای آنها را 
به نیروهای غیرمرتبطی می دهند که ادعایی هم نداشته 
و با دستمزدی اندک مشغول کار می شود. گالیه دوم ما 
این است که این روال و به کارگیری افراد غیرمرتبط با 
علوم آزمایشگاهی، قطعا به سالمت مردم آسیب وارد 
خواهد کرد. چون کسی که بدون گذراندن دوره های 
آکادمیک مشغول کار در یک آزمایشگاه می شود، باالخره 
ممکن است در یکی از تست ها و کارهایی که به عهده 
می گیرد، مرتکب خطایی شود و مسئول فنی هم متوجه 
آن خطا نشود. در این صورت این مردم هستند که آسیب 
می بینند و با سالمت خودشان، تاوان خطای به کارگیری 
نیروهای غیرمرتبط و غیرمتخصص در آزمایشگاه ها را 
پرداخت می کنند. و در آخر اینکه خود این اشخاصی 
که به این شکل در آزمایشگاه ها مشغول به کار می شوند 
هم آسیب می بینند. چرا که معموال چندین ماه اول که 
عنوان کارآموز دارند، حقوقی دریافت نمی کنند و بعد از 
آن هم مجبورند با یک حقوق حداقل به کار ادامه دهند. 
ضمن اینکه باالخره وقتی کسی در رشته غیرتخصصی و 
غیرمرتبط با تحصیالت خود مشغول به کار شود، آینده 
چندان روشنی برای او متصور نیست. بنابراین درخواست 

ما به طور کلی این است که مسئولین، نظارت بیشتری بر 
به کارگیری نیروی انسانی در آزمایشگاه ها داشته باشند.«

واگذاریآزمایشگاههابهبخشخصوصی
حسن قجاوند در ادامه گفت: »یکی دیگر از دغدغه های 
جامعه آزمایشگاهیان این است که دانشگاه های علوم 
پزشکی، درحال واگذاری بسیاری از آزمایشگاه های مراکز 
دولتی به بخش خصوصی هستند. البته نظر دولت این 
است که کوچک سازی و چابک سازی انجام دهد ولی 
این کار از چند بُعد دارای اشکال است. چرا که در فرایند 
واگذاری آزمایشگاه ها به بخش خصوصی، به مسئولین 
فنی که آزمایشگاه ها را در اختیار می گیرند، اجازه داده 
می شود که درصدی از نیروهای آزمایشگاه را تعدیل 
کنند. این مسئله، باعث ایجاد ناامنی شغلی و روانی در 
میان جامعه آزمایشگاهیان می شود. کما اینکه بعضا دیده 
شده که نیروهای باتجربه درگیر امر تعدیل شده اند. یعنی 
نیرویی که سال ها کار کرده و تجربه کسب کرده را به 
این دلیل که براساس تخصصش حقوق باالتری دریافت 
می کرده است، به جاهای دیگری منتقل کرده اند و به 
جای آنها، نیروهای کم تجربه و کم ادعا و حتی غیرمرتبط 
جذب می شوند. بنابراین واگذاری آزمایشگاه ها به بخش 
خصوصی، از چند بُعد آسیب می زند. برخی از نیروها 
تعدیل می شوند، نیروهای باتجربه جابه جا می شوند، به 
جای آنها نیروهای کم تجربه یا حتی غیرمرتبط جذب 
اشتباه، سالمت  باال رفتن ضریب خطا و  با  می شوند، 
مردم به خطر می افتد، امنیت شغلی و روانی نیروها از 
بین می رود و به نیروهای شاغل در آزمایشگاه ها، فشار 
کاری بیشتری تحمیل می شود.« وی افزود: »نهایتا من 
می خواهم بگویم پیش از واگذاری آزمایشگاه ها به بخش 
بیشتر و قوی تری  بود کار کارشناسی  خصوصی الزم 
صورت می گرفت که آیا به دنبال کاهش هزینه ای که 
در پس این واگذاری ها اتفاق می افتد، بخش های دیگر 
دچار آسیب نمی شوند؟ ما معتقدیم که این واگذاری ها 
پشتوانه کارشناسی ندارد و حتی اگر برای دولت منافعی 
به دنبال داشته باشد، درمجموع مفید فایده نخواهد بود 

و به مردم آسیب می زند.«

ادامهتحصیل
مورد آخری که نایب رئیس جامعه آزمایشگاهیان کشور 
به آن پرداخت، بحث ادامه تحصیل این گروه بود. وی 
گفت: »درحال حاضر ادامه تحصیل در رشته های علوم 
آزمایشگاهی تا مقطع دکترا همچنان بالتکلیف است. در 
سال 96 بعد از بررسی ها و کش وقوس ها و درگیری  هایی 
که بین پاتولوژیست ها و متخصصین تک رشته ای به وجود 
آمد، قرار بر این شد که برای تصمیم گیری درخصوص 
تحصیالت تکمیلی، کمیته ای با عنوان کمیته نظام جامع 
خدمات آزمایشگاهی در وزارت بهداشت ایجاد شود تا 
تکلیف تحصیالت عالیه و تکمیلی رشته علوم آزمایشگاهی 
مشخص شود و تصمیم گیری شود که وضعیت کارشناسان 
به چه صورت می شود، وضعیت  ادامه  در  آزمایشگاه 
متخصصین تک رشته ای که می خواهند آزمایشگاه تاسیس 
البته این کمیته تشکیل شد و   ... کنند، چه می شود و 
چند ماهی هم تشکیل جلسه داد ولی متالسفانه پس 
از مدتی، فعالیتش متوقف و مسکوت ماند. درواقع در 
سال 96، تکلیف ادامه تحصیل رشته علوم آزمایشگاهی 
هم روشن نشد و ما از مسئولین و به خصوص معاونت 
آموزشی وزارت بهداشت توقع داریم که حداقل در سال 

97 توجه ویژه ای نسبت به این مسئله داشته باشند.«

رئیس جمهوری در جلسه هم اندیشی مدیران 
ارشد دولت تدبیر و امید

اولویتامسال،سالمتاست

رئیس جمهور با اولویت خواندن بخش سالمت کشور، 
به سازمان برنامه و بودجه دستور داد که در تخصیص  
اعتبارات، اولویت را به بخش سالمت و آب و برق بدهد.« 
حسن  االسالم و المسلمین  حجت  ایرنا،  گزارش  به 
روحانی صبح دیروز در جلسه هم اندیشی مدیران ارشد 
دولت تدبیر و امید که در سالن اجالس سران کشورهای 
اسالمی برگزار شد، با تبریک ایام ماه شعبان اظهارداشت: 
»این ماه که به نام پیامبر عظیم الشان اسالم است، خداوند 
داده  قرار  ماه رحمت، خشنودی و رضوان خود  را  آن 
به  خدمت  را  ماه  این  از  استفاده  باالترین  وی  است.« 
از  باالتر  مردم  به  »خدمت  یادآور شد:  و  دانست  مردم 
مجید، حتی  قرآن  از خواندن حتی  باالتر  دعا،  خواندن 
نماز مستحب است.« رئیس جمهوری تاکید کرد: »اگر در 
این ماه بتوانیم بیش از ماه های گذشته دلی را خوشحال 

کرده و گره ای را باز کنیم، به مردم خدمت کرده ایم.«
روحانی در بخشی از سخنان خود به موضوع سالمت 
ما  در جامعه  »مسئله سالمت  یادآور شد:  و  کرد  اشاره 
یازدهم  دولت  در  افتخارات  از  یکی  است.  مهم  بسیار 

طرح تحول سالمت است.«
چهار  در  »ما  داد:  ادامه  امید  و  تدبیر  دولت  رئیس 
از  را  سالمت  تحول  طرح  البته   – یازدهم  دولت  سال 
داریم  افتخارآمیزی  پرونده  بسیار   – کردیم  شروع   93
از  این زمینه تالش کردند  آنهایی که در  از همه  و من 
وزیر  پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  جمله 
و  برنامه  رئیس سازمان  و  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
این  تا  کردند  و کمک  تالش  که  آنهایی  همه  و  بودجه 

طرح عملیاتی شود، تشکر می کنم.« 
چندگانه  بیمه های  امروز  »ما  کرد:  خاطرنشان  وی 
کنند.  کمک  و  مراقبت  جا  همه  در  استاندارها  داریم. 
این  باشند.  داشته  بیمه  دفترچه  چند  نفر  یک  نگذارید 
این  که  ام  کرده  تاکید  بارها  من  کنید.  حل  را  موضوع 
مسئله، یکی از راه هایی است که می تواند ما را در این 

زمینه کمک و یاری کند.«
رئیس جمهوری تاکید کرد: »سازمان برنامه و بودجه 
امسال برای »سالمت« و »آب و برق« اولویت قائل شود. 
این موضوعات برسد.  به  یارانه،  از حقوق و  بعد  یعنی 
حاال یه جاهایی دست چندم دارید که می توانید مقداری 
ما  اولویت های  جزو  اینها  اما  کنید.  پرداخت  تاخیر  با 
هستند و همه هم در استان ها و مراکز خودشان که در 
حال تالش هستند، در این زمینه ما را یاری و کمک کنند.«

برای  که  داد  قول  ادامه  در  دوازدهم  دولت  رئیس 
کاهش آلودگی هوا، در مدت زمان کوتاهی نوآفرینی و 
بازآفرینی و بازسازی خودروهای فرسوده شروع شود.« 
وی ادامه داد: »بخشی از محیط زیست کاهش آلودگی 
هوا است، قرار است وزیر نفت بخشی از نیروگاه های 
سوخت مایع را به گازی تبدیل کند، این یکی از راه ها 

محیط زیست است.«
روحانی با یادآوری این که خودروها را باید به سمت 
ما  بنزین و گازوئیل  »کیفیت  ببریم، گفت:  سوخت گاز 
باید بهتر شود، ریزگردها هم داستان های جداگانه خودش 
را دارد که اینها هم باید جای خودش دنبال شود.« وی 
تاکید کرد: »در زمینه بافت های فرسوده و همچنین در 
زمینه آلودگی و خودروها و اشتغال این موارد اقداماتی 

است که امسال باید انجام بگیرد.«

بیمارستانهایهیأتامناییتجربه
ناموفقحوزهسالمت

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از هزینه  های 
انتقاد کرد. باالی تامین اجتماعی در درمان مستقیم 

درسال  عمومی  »بودجه  گفت:  فرد  امینی  محمدنعیم 
پیدا  افزایش  برابر   3 92 حداقل  با سال  مقایسه  در   97
کرده است، بنابراین خدمات درجامعه ما دراکثر بخش ها 
البته  می شود؛  خریداری  گران  اجتماعی  تامین  ازجمله 
وزارت بهداشت و درمان تاکنون گام های قابل قبولی در 
جهت کاهش هزینه های خدمات برداشته است، به طوری 
وزارت بهداشت به دنبال آن است که  بیمارستان ها به 

شکل سازمانی برای ارایه خدمت تبدیل شوند.«
می توان سازمان  اینکه  بیان  با  ایرانشهر  مردم  نماینده 
»اداره  افزود:  داد،  تشکیل  کشور  بیمارستان های  اداره 
بیمارستان ها هیات امنایی هم می تواند باشد، البته هیات 
ونمی توان  نداشته  توجهی  قابل  کارایی  گذشته  امناهای 
تجربه ناموفق را مجدد بازآفرینی کرد؛ اما درمورد تامین 
این سازمان  داده های موجود هزینه های  برابر  اجتماعی 
باید  و  بوده  باال  العاده  فوق  درخصوص درمان مستقیم 
راهبردی و خرید خدمت  مانند خدمات  از روش هایی 
کاهش  برای  خصوصی  بخش  و  بهداشت  وزارت  از 

کنند.« استفاده  هزینه ها 
وی با تاکید بر وجود درمان مستقیم تامین اجتماعی، 
تصریح کرد: »تامین اجتماعی باید تدابیری را برای کاهش 
سرمایه  سازمان  این  منابع  زیرا  بگیرد،  نظر  در  هزینه ها 
بیمه شدگان بوده و باید به نحوی هزینه شود که ضمن 

تامین رفاه بیمه شدگان منافع و صرفه نیز داشته باشد

اخبار

آزمایشگاهیان منتظر توجه شخص وزیر 
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