
  امین جاللوند
بدون افزایش تست های کرونا، مثل این است که 
با چراغ خاموش و در جاده ای تاریک بخواهیم 
رانندگی کنیم و به مقصد برسیم. واضح است که 
در این شرایط، احتمال خطا بسیار باال می رود، 
بسیار  مسیر،  از  ما  داده های  و  اطالعات  زیرا 
پایین است. کنترل کرونا نیز به داده های دقیق 
چشمان  با  نمی توان  و  دارد  نیاز  اتکا  قابل  و 
بسته و داده های ناقص، مسیر کنترل بیماری را 
مدیریت کرد. نداشتن آمار قابل اتکا از تعداد 
بیماران مبتال به کرونا، یکی از همین داده های 
ناقص است که کنترل بیماری را به خطا می برد.
آمار  می تواند  تشخیصی  تست های  افزایش   
دقیق تری از روند شیوع بیماری در اختیار ما 
بگذارد. به همین دالیل بسیاری از کارشناسان 
نظام سالمت تاکید دارند که یکی از پیش شرط 
تست های  افزایش  کرونا،  بهتر  کنترل  های 
تشخیصی و در دسترس بودن این تست هاست.  
درواقع بدون توسعه فرآیند بیماریابی، نمی توانیم 
در کنترل کرونا موفق باشیم. کارشناسان تاکید 
دارند که برای کنترل کرونا به افزایش تست های 
تشخیصی نیاز مبرم داریم تا مسیر درمان، قرنطینه 
و کنترل موارد مشکوک به بیماری با موفقیت 

همراه باشد.
با وجود آنکه در ماه های گذشته، تالش زیادی 
برای افزایش تست های تشخیصی انجام شده 
است، اما همچنان تعداد مراکز تست کرونا در 
کشور به اندازه کافی نیست. بر اساس آمارهای 
رسمی، حدود هزار و 200 مرکز تست کرونا در 
سراسر کشور فعال است، در حالی که کارشناسان 
و حتی خود مسئوالن وزارت بهداشت می گویند 
حداقل باید تعداد این مراکز به چهار برابر برسد. 
مسئوالن وزارت بهداشت نیز اذعان دارند که تعداد 
مراکز تست کرونا کافی نیست و باید تعداد این 
مراکز افزایش یابد. به طور مثال، ایرج حریرچی، 
تاکید می کند: »هم  بهداشت،  معاون کل وزیر 
اکنون هزار و 200 مرکز در کشور تست کرونا 
برای  برنامه ریزی  حال  در  که  می دهند  انجام 
افزایش آنها به پنج هزار مرکز هستیم. افزایش 
مراکز انجام تست کرونا می تواند به تشخیص 
زودهنگام بیماران و قرنطینه آنها کمک کند و 
اگر  بیماری کووید ۱۹ را کاهش دهد.  شیوع 
بتوان بیماران را زودتر شناسایی کرد و با کمک 
و پشتیبانی نیروهای بهداشتی و جهادی فعال 
قرنطینه  بر  محور  محله  طرح های  اجرای  در 
شیوع  کاهش  به  می توان  داشت،  نظارت  آنها 

کرونا امیدوار بود.«
همچنین حریرچی در ادامه از دو استان نام می برد 
که توانسته اند با افزایش تست های کرونا، مسیر 
کنترل پاندمی را بهتر طی کنند. او توضیح می دهد: 
»دو استان فارس و کهگیلویه و بویراحمد در 

کاهش میزان بیماران بستری و مرگ و میرها خیلی 
خوب عمل کرده اند. این استان ها با افزایش تعداد 
تست های خود و تشخیص زودهنگام بیماران از 
طریق اختصاص بخشی از منابع خود و خرید 
کیت های تشخیص کرونا، عالوه بر کیت های 
سهمیه به این موفقیت دست یافته اند و سایر 

استان ها نیز باید از این الگو پیروی کنند.«

بروکراسی های دست و پاگیر برای 
افزایش مراکز تست کرونا

اگرچه وزارت بهداشت می گوید که می خواهد 
مرکز  هزار   5 به  را  کرونا  تست  مراکز  تعداد 

نظام  کارشناسان  از  برخی  اما  دهد،  افزایش 
سالمت می گویند در مسیر تایید صالحیت این 
مراکز، بروکراسی های آزاردهنده ای وجود دارد 
کرده  دلسرد  را  کرونا  تست  مراکز  برخی  که 
صالحیت سنجی  فرآیند  می گویند  آنها  است. 
مراکز تشخیص کرونا، بسیار کند است، طوری 
که برخی از این مراکز کال عطای انجام تست 

کرونا را به لقایش بخشیده اند.
محمد صاحب الزمانی، دبیر مجمع انجمن های 
علوم آزمایشگاهی کشور نیز در گفت وگو با سپید 
با اشاره به چالش های پیش روی افزایش مراکز 
تست کرونا، یادآور می شود: »واقعیت این است که 
سیاست وزارت بهداشت در حوزه آزمایشگاهی، 
درست نبوده است. از آزمایشگاه های متقاضی 
و  نکردند  بازدید  کافی  تعداد  به  کرونا  تست 
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 
کرونا  تست  مجوز  آنها  به  و  کنند  ارزیابی  را 
بدهند. تازه االن برخی دانشگاه ها به این فکر 
تست  متقاضی  آزمایشگاه های  از  که  افتاده اند 
اقدام  این  که  صورتی  در  کنند،  بازدید  کرونا 
باید از همان ابتدای بحران کرونا انجام می شد.«
آزمایشگاه ها  مشکالت  دیگر  به  او  همچنین 

می کند  اشاره  کرونا  آمار تست  افزایش  برای 
با  »آزمایشگاه ها در دوران کرونا  و می گوید: 
و کیت های  مواجه هستند  مختلفی  مشکالت 
آزمایشگاهی نیز به سختی پیدا می شود. ورود 
کیت های پی سی آر به کشور با مشکالت متعددی 
مواجه است. متاسفانه هیچ گونه نظارتی هم بر 
قیمت کیت های آزمایشگاهی وجود ندارد. هر 
شرکتی هر طور که دلش می خواهد، کیت ها 
را با قیمت های 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. حتی برای 
تامین مواد اولیه کیت های داخلی نیز به واردات 
مشکل  به  زمینه  این  در  گاهی  که  داریم  نیاز 
برمی خوریم.« صاحب الزمانی با اشاره به پیش 
شرط های افزایش آمار تست کرونا، خاطرنشان 
می کند: »برخی آزمایشگاه ها در صورت خرابی 
تجهیزات خود، به سختی می توانند قطعات را 
تامین کنند. شرکت ها تا بخواهند این قطعات را 
تامین کنند، گاهی چندین روز طول می کشد. 
بعضی مواقع به دلیل تحریم ها اصال نمی توانند 

این قطعات را تامین کنند. 
ادامه در صفحه 14 

ضرورت افزایش مراکز تست کرونا
هم اکنون حدود 1200 مرکز تست کرونا در کشور فعال است. 

کارشناسان می گویند تعداد این مراکز باید حداقل چهار برابر افزایش یابد

حریرچی: هم اکنون هزار و ۲۰۰ 
مرکز در کشور تست کرونا انجام 
می دهند که در حال برنامه ریزی 

برای افزایش آنها به پنج هزار 
مرکز هستیم. افزایش مراکز انجام 

تست کرونا می تواند به تشخیص 
زودهنگام بیماران و قرنطینه آنها 
کمک کند و شیوع بیماری کووید 

۱۹ را کاهش دهد. اگر بتوان 
بیماران را زودتر شناسایی کرد و بر 
قرنطینه آنها نظارت داشت، می توان 

به کاهش شیوع کرونا امیدوار بود
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