
  امین جاللوند
این روزها کرونا با شتابی تند در کشور می تازد 
و آمار روزانه کشته های کرونا نیز سه رقمی شده 
است. در این بین تعداد آزمایش های کرونا نیز به 
طور مداوم افزایش پیدا می کند. بر اساس آمارهای 
رسمی، تاکنون بیش از یک و نیم میلیون آزمایش 
کرونا در ایران انجام شده است که روز به روز 

نیز تعداد این آزمایش ها افزایش پیدا می کند.
می گویند  پزشکی  جامعه  نمایندگان  از  برخی 
که با توجه به افزایش روزافزون جمعیت مبتال 
به کرونا و نیاز به انجام تست های بیشتر کرونا، 
باید تعداد آزمایشگاه های مجاز تست کرونا نیز 

افزایش پیدا کند.
افزایش تعداد آزمایشگاه های مجاز تست کرونا، 
اینکه باعث می شود سطح دسترسی  عالوه بر 
مردم به خدمات آزمایشگاهی افزایش پیدا کند، 
موجب می شود که فشار کاری در آزمایشگاه ها 
با توان بیشتری  نیز کمتر شود و آزمایشگاه ها 

بتوانند به مردم خدمت کنند. 

چرا باید تعداد آزمایشگاه های مجاز 
تست کرونا، افزایش پیدا کند؟

حوزه  در  پزشکی  جامعه  فعاالن  از  بسیاری 
آزمایشگاه ها، تاکید دارند که باید تعداد آزمایشگاه  
های فعال در حوزه تست کرونا افزایش پیدا کند.
آزمایشگاهیان  نماینده  سیدمهدی،  اکبر  علی 
در شورای عالی نظام پزشکی کشور به تعداد 
آزمایشگاه های تشخیصی کرونا اشاره می کند و 
به سپید می گوید: »تست های آزمایشگاهی در 

بیماری کرونا، به دو شکل است. یک شکل از 
آزمایش های کرونا، آزمایش های مولوکوالر  به نام 
»پی سی آر« است که از نمونه های بینی و حلق انجام 
شود. این آزمایشگاه ها دارای بخش مولوکوالر 
هستند. همچنین برخی آزمایشگاه های پاتولوژی، 
ژنتیک یا آزمایشگاه های تشخیص طبی نیز این 
بخش را اضافه کرده اند. بخشی از آزمایشگاه ها 
نیز از طریق خون، تست های سرولوژیک انجام 
می دهند. هم اکنون حدود 130 آزمایشگاه تایید 
شده، تست های »پی سی آر« را انجام می دهند 

و کلیه آزمایشگاه های تشخیص طبی که بخش 
»سرو ایمونولوژی« دارند، تست های ایمنی را 

از طریق خون انجام می دهند.«
تعداد  افزایش  به  نیاز  اینکه  به  اشاره  با  او 
آزمایشگاه های فعال برای انجام بیشتر تست های 
کرونا داریم، خاطرنشان می کند: »با توجه به شیوع 
و گسترش بیماری کرونا، تعداد این آزمایشگاه ها 
در بخش مولوکوالر، کافی نیست. برخی از این 
آزمایشگاه ها به تایید وزارت بهداشت نرسیدند که 
بتوانند قابلیت خود را در این عرصه نشان دهند. 
البته قبل از کرونا نیز برخی آزمایشگاه ها به بخش 
مولوکوالر مجهز بودند، ولی به دلیل خطراتی که 
ممکن است در حین نمونه گیری وجود داشته 
باشد، از انجام این آزمایش اجتناب می کردند. 
به نظر می رسد که با توجه به شیوع کرونا، باید 
تعداد این آزمایش های مولوکوالر بیشتر شود. 
توصیه من این است که هم بخش خصوصی، 
خودشان به طور داوطلبانه برای انجام تست های 
کرونا درخواست بدهند و هم وزارت بهداشت نیز 
در مرحله تایید فنی این آزمایشگاه ها، همکاری 

بیشتری داشته باشد.« 
فعلی  مشکالت  به  اشاره  با  سیدمهدی 
کرونا  تست  حوزه  در  فعال  آزمایشگاه های 
زمینه  در  آزمایشگاه ها  :»اغلب  می شود  یادآور 
مواد مصرفی و کیت های تشخیصی کرونا در 
تنگنا هستند. با توجه به اینکه تعداد درخواست ها 
در بخش »پی سی آر« در حال افزایش است، 
کمبودهایی در این زمینه وجود دارد. در حوزه 
بازار  در  که  کیت هایی  خون،  از  نمونه گیری 

دلیل  به  و  ایرانی است  دارد، کیت های  وجود 
نوپدید بودن بیماری، وزارت بهداشت چندان 
این کیت ها را از لحاظ صحه گذاری تایید نکرده 
است و در مرحله تحقیقاتی قرار دارد. االن فقط 
به دلیل پاندمی و شرایط اورژانسی، این کیت ها 
را تایید می کنند. قیمت تمام شده این کیت ها 
بسیار باالتر از سایر کیت هاست و سرمایه گذاری 
انجام شده  این کیت ها  برای ساخت  جدیدی 
است. تعرفه گذاری وزارت بهداشت به قدری 
پایین است که آزمایشگاه ها وقتی تعرفه دولتی را 
رعایت می کنند، نمی توانند عمال از این کیت ها 
استفاده کنند. جالب است که بیمه نیروهای مسلح، 
موضوع تعرفه های پایین را متوجه شده است و 
به همین دلیل، تعرفه ای اضافه بر تعرفه دولتی 

پرداخت می کند.«
انجام آزمایش  او تصریح می کند: »از آنجا که 
تعرفه  با  مصرفی  کیت های  به  توجه  با  کرونا 
دولتی حتی در مراکز درمانی نیروهای مسلح نیز 
مقرون به صرفه نیست، بیمه های نیروهای مسلح، 
تعرفه دیگری تعیین کرده است. تعرفه های دولتی 
در این حوزه، تعرفه واقعی نیست و نمی تواند 
هزینه ها را پوشش دهد. مثال تعرفه دولتی برای 
هر تست کرونا، حدود 30 هزار تومان است، 
اما در بخش نیروهای مسلح، تعرفه ها حدود 55 
هزار تومان است. انتظار می رود که تعرفه های 
دولتی به تعرفه های بیمه نیروهای مسلح نزدیک 
شود تا دخل و خرج آزمایشگاه ها با یکدیگر 

تناسب داشته باشد.«
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آیاتعدادآزمایشگاههایمجازتستکروناکفایتمیکند؟
برخی از نمایندگان جامعه پزشکی می گویند که با توجه به افزایش روزشمار موارد ابتال به کرونا، 

نیاز داریم که تعداد آزمایشگاه های مجاز تست کرونا افزایش یابد

برخی از نمایندگان جامعه 
پزشکی می گویند که با توجه 

به افزایش روزافزون جمعیت 
مبتال به کرونا و نیاز به انجام 
تست های بیشتر کرونا، باید 

تعداد آزمایشگاه های مجاز 
تست کرونا نیز افزایش 

پیدا کند. افزایش تعداد 
آزمایشگاه های مجاز تست 
کرونا، عالوه بر اینکه باعث 

می شود سطح دسترسی 
مردم به خدمات آزمایشگاهی 

افزایش پیدا کند، موجب 
می شود که فشار کاری در 
آزمایشگاه ها نیز کمتر شود
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