
دبیر مجمع انجمن های علوم آزمایشگاهی کشور در گفتگو با سپید:

  امین جاللوند

در دوران کرونا، آزمایشگاه ها نقش بسیار مهمی 
در فرآیند تشخیص بیماران مبتال به کرونا دارند. 
وزارت بهداشت می گوید روزانه بیش از 40 
هزار تست کرونا انجام می شود و تاکنون نیز 
حدود پنج میلیون آزمایش تشخیص کووید 
۱۹ در کشور انجام شده است. بخش بزرگی 
از تالش ها برای بیماریابی و تشخیص کرونا 

بر دوش کارکنان آزمایشگاه ها قرار دارد.
در عین حال، بسیاری از آزمایشگاه ها در دوران 
کرونا با مشکل تامین کیت های آزمایشگاهی 
روبرو هستند. همچنین خیلی از آزمایشگاه ها 
در بحران کرونا با چالش های مالی متعددی 

نیز دست و پنجه نرم می کنند.
محمد صاحب الزمانی، دبیر مجمع انجمن های 
علوم آزمایشگاهی کشور، در گفتگو با سپید 
کرونا  دوران  در  آزمایشگاه ها  مشکالت  به 
از  حمایت  که  دارد  تاکید  و  می کند  اشاره 
آزمایشگاه ها در دوران کرونا، رها شده است.

پیش روی  چالش های  به  اشاره  با  او 
کرونا،  تست های  انجام  برای  آزمایشگاهیان 
خاطرنشان می کند: »تاکنون حمایت خاصی 
از کادر آزمایشگاهی انجام نشده است. بخش 
خصوصی در حوزه آزمایشگاهی که رها شده 
است، طوری که حتی کیت آزمایشگاهی به 
راحتی در اختیار آنها قرار نمی گیرد. در بخش 
آزمایشگاه های دولتی هم که تاکنون نشنیده ام 
کمک های مالی انجام شود. واقعیت این است 
که درمجموع، سیاست وزارت بهداشت در 

حوزه آزمایشگاهی، درست نبوده است.«
همچنین صاحب الزمانی با انتقاد از نحوه مدیریت 

کرونا تاکید می کند:» االن در نظر بگیرید که به 
بیمار مبتال به کرونا می گویند که خودش را دو 
هفته قرنطینه کند. حال سوال جدی اینجاست 
که دقیقا در کجا باید خود را قرنطینه کند؟ همه 
مردم که خانه های ویالیی یا خانه های بزرگ 
با چند اتاق خواب ندارند. خیلی ها به ناچار، 
خودشان را در همان فضای کوچک خانه قرنطینه 
می کنند. در نتیجه سایر اعضای خانواده هم مبتال 
به کرونا می شوند. ما باید نقاهتگاه هایی در همه 
شهرها داشته باشیم که بیمار با تست مثبت کرونا 
اصال  کار  این  باشد.  قرنطینه  آنجا  در  بتواند 
سخت نیست. در دنیا هم سابقه دارد. این نوع 
سیاست های اصولی را نادیده می گیرند.« مشروح 

این گفتگو را از نظر می گذرانید.

سپید: برخی آزمایشگاه ها برای انجام تست 
کیت های  به  دسترسی  مشکل  با  کرونا 
می کنید  فکر  هستند.  مواجه  آزمایشگاهی 

ریشه مشکل از کجاست؟
آزمایشگاه ها در دوران کرونا با مشکالت مختلفی 
مواجه هستند و کیت های آزمایشگاهی نیز به 
سختی پیدا می شود. ورود کیت های پی سی آر 
است.  مواجه  متعددی  مشکالت  با  کشور  به 
متاسفانه هیچ گونه نظارتی هم بر قیمت کیت های 
آزمایشگاهی وجود ندارد. هر شرکتی هر طور 
قیمت های  با  را  کیت ها  می خواهد،  دلش  که 

مختلف به فروش می رساند. 
دسترسی به کیت های آزمایشگاهی نیز در نقاط 
مختلف کشور یکسان نیست. از سوی دیگر، 
مواد اولیه برخی از کیت های آزمایشگاهی نیز 
از خارج از کشور تامین می شود. در این بین، 

برخی می گویند ما هزینه واردات این کیت ها را 
پرداخت کرده ایم، اما به دلیل نوسانات نرخ ارز، 
این کیت ها به دست ما نرسیده است. انجمن 
آزمایشگاهی نیز از اداره کل تجهیزات پزشکی 
درخواست کرد که حداقل فهرست شرکت هایی 
اما در  که ارز دریافت کرده اند را منتشر کند، 

نهایت منتشر نکردند. 

سپید:  کیت های تولید داخل چطور؟ از نظر 
کیفی قابل اتکا هستند؟

کیت های تولید داخل اگر مواد اولیه اش تامین 
شود، کیفیت مطلوبی دارد، اما مساله اینجاست 
که ما برای تامین مواد اولیه کیت های داخلی 
به واردات نیاز داریم که گاهی در این زمینه به 

مشکل برمی خوریم. 

سپید:  برخی آزمایشگاه ها گالیه دارند که مجوز 
انجام تست کرونا به آنها اعطا نشده یا اینکه 
صدور مجوز با تاخیر زیادی همراه بوده است. 

چطور می توان این چالش را برطرف کرد؟
برای حل این مشکل، دانشگاه های علوم پزشکی 
انجام  را  اقدامات  برخی  ابتدا  همان  از  باید 
می دادند. باید ابتدا از آزمایشگاه هایی که توان 
انجام آزمایش پی سی آر را دارند و اعالم آمادگی 
کرده بودند، بازدید می کردند و به آنها مجوز 
می دادند، اما این اتفاق نیفتاد. االن دانشگاه های 
علوم پزشکی با تراکم پرونده درخواست انجام 
آزمایش پی سی آر روبرو هستند، زیرا این کارها 
را انجام ندادند. اخیرا با توجه به اینکه قرار شد 
تعداد این آزمایش ها بیشتر شود، دانشگاه های 
به  اکیپ  چند  روزانه  طور  به  پزشکی  علوم 
انجام  برای  که  می فرستند  آزمایشگاه هایی 
بودند.  کرده  آمادگی  اعالم  کرونا،  آزمایش 
یعنی تازه االن دانشگاه ها به این فکر افتاده اند 
که از آزمایشگاه های متقاضی تست کرونا بازدید 
باید از همان  اقدام  این  کنند، در صورتی که 

ابتدای بحران کرونا انجام می شد.
واقعیت این است که سیاست وزارت بهداشت 
در حوزه آزمایشگاهی، درست نبوده است. از 
آزمایشگاه های متقاضی تست کرونا به تعداد کافی 
بازدید نکردند و خیلی از آزمایشگاه ها را معطل 
گذاشتند. حتی باید دانشگاه ها به سمت تشویق 
آزمایشگاه ها گام برمی داشتند تا آزمایشگاه ها برای 
انجام آزمایش پی سی آر، خود را تجهیز کنند، اما 
نه تنها تشویقی صورت نگرفت، بلکه دانشگاه های 
علوم پزشکی نتوانستند آزمایشگاه های متقاضی 
تست پی سی آر را ارزیابی کنند و به آنها مجوز 

تست کرونا بدهند.
اگرچه اعالم کردند که کمبود نیرو مانع از انجام 
بازدیدهای بیشتر بوده است، اما معتقدم که می شد 
این کمبود نیرو را برطرف کرد، ولی اراده ای برای 
این کار نبود. می توانستند برای انجام بازدیدها از 
کمک انجمن های آزمایشگاهی استفاده کنند و یا 
نیروی قراردادی به خدمت بگیرند، اما متاسفانه 
با برخی سوء  نیفتاد. در این حوزه  اتفاق  این 

مدیریت ها مواجه بودیم.
ما چقدر نامه نگاری کردیم و درخواست کردیم که 
بخش خصوصی را برای انجام تست کرونا، آزادتر 
بگذارید و سخت گیری ها را کمتر کنید، اما اتفاقی 
نیفتاد. وقتی کشور در وضعیت بحرانی است، 
در این شرایط ضرورت دارد که آزمایشگاه ها 
را تجهیز کنند، مجوز تست کرونا را سریع تر 
صادر کنند، ولی این اقدامات صورت نگرفت. 
گاهی بازدید از آزمایشگاه های متقاضی تست 
پی سی آر را چندین ماه به تاخیر می اندازند. این 
اتفاق در نهایت به ضرر همه تمام خواهد شد.

تجهیزات  سایر  تامین  حوزه  در  سپید:  
وضعیت  کرونا،  دوران  در  آزمایشگاهی 
زمینه  این  در  کمبودها  آیا  است؟  چگونه 

مرتفع شده است؟
ادامه در صفحه ۱3 

حمایت از آزمایشگاه ها در دوران کرونا، رها شده است

از آزمایشگاه های متقاضی تست 
کرونا به تعداد کافی بازدید 

نکردند و خیلی از آزمایشگاه ها را 
معطل گذاشتند. باید دانشگاه ها 

به سمت تشویق آزمایشگاه ها 
گام برمی داشتند تا برای انجام 

آزمایش پی سی آر، خود را تجهیز 
کنند، اما نه تنها تشویقی صورت 

نگرفت، بلکه دانشگاه های 
علوم پزشکی نتوانستند 

آزمایشگاه های متقاضی تست 
پی سی آر را ارزیابی کنند و به 

آنها مجوز تست کرونا بدهند
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